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ESSİAD Mobil Dünya'da

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

ISK-SODEX
ISTANBUL 2019
Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım,
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın ve Güneş Enerjisi
Sistemleri Fuarı
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Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
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Sıfır Enerjili Bina
Geçtiğimiz günlerde ISIB tarafından düzenlenen
sektör buluşma toplantısı 3-6 Ekim 2018 Tarihlerinde
Antalya’da gerçekleştirildi. Sektörün sorunlarının
tartışıldığı platformların yanında,
Güncel Dünya ve Türkiye Ekonomisi Ali Orhan YALÇINKAYA
İyi Hissetmeyi Seç – Ozanser Uğurlu
Kıssaların En Güzeli – S. Zeki POYRAZ
İş Hayatında Algı Yönetimi – Doç. Dr. Bilal Karabulut
konularında bilgi ve deneyim paylaşımları da oldu.
Ayrıca bir tam gün de ASHRAE Türk Bölümünün gerçekleştirdiği RAL CRC 2018 davetli konuşmacı sunumları
gerçekleştirildi.

E D İ T Ö R D E N

Ve son gün de ASHRAE Türk Bölümünün gerçekleştirdiği RAL CRC 2018 Konferans katılımcıları ile Türk
firma temsilcileri arasında B2B Görüşmeleri gerçekleştirildi. Verimli ve faydalı bir sektör buluşması olduğu
kanaatindeyim. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.
Bu çağrılı konuşmalarda tartışılan ve paylaşılan konulardan birisi de sıfır enerjili bina kavramıydı.
DOE (ABD’nin Enerji departmanına göre: Department of Energy)’ye göre sıfır enerjili binalar: “Enerji kaynağı
olarak, yapı için gerçekte yıllık sağlanan enerjinin, yerinde sağlanan yenilenebilir enerjiye eşit veya bundan daha
az olduğu enerji verimli bir binadır” biçiminde tanımlamaktadır.
Şekil 1.’de sıfır enerji varsayımında mekan sınırı
enerji transferi türleri ve analizi verilmiştir. Bu
şekilden de anlaşıldığı gibi, sıfır enerjili binalardan
beklenti, yenilenebilir kaynaklardan, gerekenden
daha fazla enerji üretmeye yönelmek biçiminde
vurgulanmaktadır.
Giderek
enerji
maliyetlerinin
değişik
bina
uygulamalarında önemli değerlere ulaşması enerji
verimli teknolojilerin kullanımı ve binalarda da bu
enerjilerin fazlasıyla yenilenebilir kaynaklardan
sağlanması yoluna gidilmektedir. Enerji tasarrufu
sağlayabilecek her tür uygulanabilir teknoloji de
kullanıma sokulmaktadır.

Kaynak: A common definition for zero energy buildings, September 2015.
Prepared for the U.S. Department of Energy by the National Institute of Building
Sciences.

ASHRAE’nin yine enerji verimliliği anlamında
hazırlamış olduğu ve dağıtımlarının da web sayfası
üzerinden, pdf dosyaları olarak ücretsiz yapıldığı
rehber kitaplardan da sunumlarda bahsedilmiştir. Bu rehber kitaplardan bazıları:
• Büyük Hastaneler İçin % 50 Enerji Tasarruflu Tasarımı
• K-12 Okul Binaları için % 50 Enerji Tasarruflu Tasarımı
• Küçük Ofis Binaları İçin % 50 Enerji Tasarruflu Tasarımı
• Orta Büyüklükte Ofis Binaları için % 50 Enerji Tasarruflu Tasarımı
Ayrıca %30 enerji tasarrufu serisi rehber kitapları ve diğerleri tüm ilgililerin hizmetine sunulmuştur. Amaç
Dünya genelinde bina tasarımlarında enerji tasarrufunu sağlamaktır. Son üzerinde çalışılan rehber kitap ise:
“Küçük ve Orta Ölçekli Ofis Binaları için Gelişmiş Enerji Tasarım Rehberi - Sıfır Enerjiye Ulaşma” kitabıdır.
Son söz:

Ülkemizde de sıfır enerjili, %50 enerji tasarruflu, %30 enerji tasarruflu bina tasarımlarının
yaygınlaştırılması, tasarım esaslarının kurallara, yönetmeliklere ve standartlara yansımasının
sağlanması bir gerekliliktir.
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR / Editör
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ESSİAD Yönetim Kurulu
Başkan
Hakan SEMERCİ
Başkan Yardımcısı
Güray KORUN
Başkan Yardımcısı
Ebru KARAKIRAN
Sayman
Can İŞBİLEN
Yönetim Kurulu Üyesi
A. Sait GÜRSÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer BARLAS
Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan GÜNDOĞAR
ESSİAD Denetleme Kurulu
Başkan
Akın KAYACAN
Başkan Yardımcısı
Suat KARAKAŞ
Raportör
M. Turan MUŞKARA

Reklam/Sayfa Dizini
Doğu
Ön Kapak
Viessman
Ön Kapak İçi
Frigoduman
Ön Kapak İçi Sağ
ISK-SODEX ISTANBUL 2019
2
Aday
7
Aldağ
9
Karyer
11
Mertekso
13
MTT
17
Dinamik Isı
23
Form
25
Mitsubishi
27
Isıdem
31
Friterm
33
Eneko
37
HVACPORTAL
38
Dünya Rezistans
39
Uzay Mühendislik
43
Meytes
45
Ekinoks
47
Frigoterm
51
Kliterm
64
Chillventa
65
Daikin
Arka kapak İçi sol
İdeal Soğutma
Arka Kapak İçi
Üntes
Arka Kapak

Yönetim Kurulu olarak görev süremizin ikinci yılını
tamamlamaya az kaldı. Yönetim kurulunda ve
dernek profesyoneli olarak çalışan arkadaşlarımla
beraber, 14 Ocak 2017'te gerçekleşen ESSİAD
Genel Kurulumuz sonrasında, bayrağı daha yukarı
taşımak için yoğun bir çaba içerisine girdik. Geçen
süreçte, başta Yönetim Kurulumuzda görev alan
arkadaşlarıma, derneğimizde profesyonel olarak
görev yapan arkadaşlarımıza, derneğimizin
değerli üyelerine, Soğutma Dünyası dergimizin
reklam verenlerine ve desteklerini esirgemeyen
siz okurlarımıza sonsuz şükran ve teşekkürlerimi
sunuyorum. Sizlerden aldığımız güçle ve destekle
çalışıyoruz.
Soğutma Dünyası dergimiz tamamen dernek
imkanlarımız dahilinde üretilmekte ve herbir sayının
hazırlanmasında başta dergi yayın kurulumuz
olmak üzere dernek çalışan arkadaşlarımızın
emekleri ve reklam verenlerimizin sundukları bütçe
imkânı ile baskı yapabilme şansını elde ediyoruz.
Android Market ve Apple Store’dan indirilebilen
“ESSİAD Mobil Uygulama”mız ve yayın yaptığımız
bir diğer dijital platform olan Turkcell Dergilik
üzerinden ilk günden itibaren ulaştığımız yüksek
indirme sayıları hepimizi çok heyecanlandırıyor,
mutlu ediyor. Bu ilgiye karşılık olarak da siz değerli
okurlarımız için dergimize ilave olarak “Hastaneler
Özel Eki”mizi üyelerimizin katkıları ile hazırladık.
Özel ekimizde, üyelerimize ait ürünler ve başarılı
uygulama örneklerini sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle
hastane proje ve uygulamalarında üyelerimizin
ürünlerini, yaşadıkları tecrübeleri ve sahip oldukları
bilgi birikimlerini aktardıkları bu özel ekten dolayı
dağıtım listemizde değişiklikler yaptık. Dergimizin
ve “Hastaneler Özel Eki”nin doğru dağıtım
noktalarına ulaşmasını sağlamak adına mevcut
listemizi genişlettik, güncelledik. Tirajımızı da
arttırdık. Dergimiz ile beraber Türkiye genelindeki
kamu ve özel hastanelerine, il sağlık müdürlüklerine,
yapı işleri daire başkanlıklarına, ilgili Teknik
Müdürlüklere, T.C. Sağlık Bakanlığı yetkililerine de
dağıtımını gerçekleştireceğiz. Dilerim ki bu sayede
hem “Soğutma Dünyası” dergimiz ve hem de
“Hastaneler Özel Eki” miz sektörümüzün tanıtımını
en doğru şekilde gerçekleştirecektir.
Bilindiği gibi; T.C. Ticaret Bakanlığı ile birlikte
“Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma
Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması” başlıklı
bir URGE projesi yürütüyoruz. İkinci döneminde
olduğumuz UR-GE Projemizin tamamlanmasına
bir yıldan biraz daha fazla süre kaldı. İhtiyaç analizi
çalışması sonrasında, globalleşen dünyamızda
katılımcı
firmalarımız
açısından
öncelikli
pazarlarının neler olabileceği belirlenmişti. Yol
haritamızın hazırlanabilmesinde kritik etkisi olan
bu çalışma ve sonrasında oluşan hedeflerimizin
gerçekleşebilmesi için sektörümüzün bu önemli
projemizden faydalanmasını arzu ediyoruz.
Geçen yıl yaklaşık bu zamanlarda başladığımız
ve T.C. İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere
Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında
desteklenmeye hak kazanan “Okuldan İşe
Projemiz”in resmi süresi önümüzdeki aylarda
dolmuş olacak. Ancak derneğimiz, projenin
tamamlanmış olmasına bakmadan, daha önceki
yıllarda olduğu gibi projemize sahip çıkacak ve
sürdürecektir. İlk meyvelerini vermeye başlayan
projemize dernek olarak tüm üyelerimiz ile beraber

sahip çıkacağız. Bu sayede sektörümüzün nitelikli
işgücü ihtiyacını gidermeye katkı yaratacağımızı
düşünüyoruz. Bu proje sayesinde uzun dönem
stajlarını tamamlayan öğrenci kardeşlerimiz
mezun olmadan önce sektörümüzü yakından
tanıma fırsatı bulup, sektörümüz tarafından tercih
edilen öğrenciler için istihdam olanakları oluşmaya
başladı. Bu projemize destek veren tüm üyelerimizi
sektörümüz adına tebrik ediyor, henüz katkı
koyamayanlar var ise o üyelerimizi de projemize
destek vermeye davet ediyorum.
Bir diğer taraftan, ülkemizin konusundaki en önemli
ve sektörümüzün en büyük projesi olan “EHİS
LAB Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi”
derneğimizin yürütücülüğünde devam etmektedir.
Bugünlerde kuruluş yeri değişikliği ve değişikliğe
bağlı olarak yapılacak güncelleme süreçleri ile
ilgili çalışıyoruz. İzmir Kalkınma Ajansı(İZKA)
tarafından güdümlü projeler mevzuatı kapsamında
desteklenen proje sayesinde, bugün için yurtdışında
yapılan test ve sertifikasyon faaliyetleri İzmir
’de yapılabilir hale gelecek, aynı laboratuvar
imkanları kullanılarak üretici firmalarımız arge için testlerini gerçekleştirebilecek, ürünlerini
geliştirebilecek ve nihayetinde başta komşu ülkeler
olmak üzere test ihtiyacı olan yurtdışı müşterilerin
talepleri karşılanabilecektir. Tüm bu faydaların
sonucunda yurdumuza döviz girdisi sağlanacak,
yurtdışına giden test ve sertifikasyon giderleri
ortadan kalkacak ve cari açığa pozitif yönde katkı
sağlanacaktır.
Derneğimizin de destekleyeni olduğu, HMSF
fuarcılık tarafından düzenlenen ISK Sodex 2019
uluslararası fuarı 2-5 Ekim 2019 tarihinde kapılarını
İstanbul’da açacaktır. Fuar katılımcısı olacak
üyelerimiz planlamalarını yapıyorlar, yerlerini
belirliyorlar. İnovasyona dayalı kalkınma ile ihracat
hedeflerinde beklenen kar oranlarını yakalamak
hedefiyle ISK Sodex 2019 Fuarını öenmli bir fırsat
olarak görüyoruz.
Motivasyon, Derneğimiz gibi gönüllülük esası ile
çalışan mekanizmalar için çok önemli. Hepimiz,
içinde bulunduğumuz düzen ile beraber varız ya da
yokuz. ESSİAD gibi diğer sektör örgütlerimizde büyük
emekle çalışıyorlar. Yılmadan hep sektör için motive
olup-caba sarf etmeliyiz düşüncesindeyim. Ömür
kısıtlı, yapılanlardan ve geriye bırakabildiklerinden
başka da kazanç yok. Şahsen bu düşünceyle motive
olup çalışmaya gayret ediyorum.
Çabalarımızın beklentileri karşıladığı daha nice
mutlu günler görmek dileğiyle sizleri dopdolu
içeriğe sahip dergimizle baş başa bırakıyorum.
Sevgi ve Saygılarımla,
Hakan SEMERCİ / Yönetim Kurulu Başkanı

ESSİAD’dan Haberler
CETIAT Toplantısı
01.06.2018 tarihinde dernek merkezimizde EHİS
LAB Projemiz ile ilgili olarak CETIAT firması yetkilileri
ile toplantı gerçekleştirdik. CETIAT Fransa’nın Lyon
şehrinde kurulu, sektör ürünlerimize ait testleri
de gerçekleştiren termodinamik bilimleri, akustik,
aerodinamik ve akışkanlar mekaniği alanlarında
çalışmalar yapan bir test ve kalibrasyon laboratuvarıdır.
Toplantıya CETIAT’tan HVAC Kapasite Müdürü Herve
MICHAL ve HVAC Akustik Müdürü Francois BESSAC’ın
yanısıra ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi Ümit ÇALLI, Denetleme Kurulu Başkanı Akın KAYACAN, Disiplin Kurulu
Üyesi Bekir CANSEVDİ, Genel Sekreterimiz, EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ ile Yapı Proje
Müelliflerimiz Birok firmasından Şükrü KOCAGÖZ ve üyemiz HB Mekanik firmasından Hakan BULGUN katıldılar.
Tüm gün süren toplantıda EHİS LAB tarafından gerçekleştirilecek testler ve yapılan tasarım hakkında görüşmeler
gerçekleştirildi.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Anlayışın Önemi Seminerine Katıldık
20 Haziran 2018 tarihinde Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen, 20172018 Dönemi 9. Semineri, “Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Anlayışın Önemi” konusunda gerçekleştirildi.
MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi Ege Salonu’ndaki etkinliğe, Konuşmacı olarak Figen GÖRÜCÜ katılırken
Seminer Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Macit TOKSOY yaptı. Söz konusu Etkinliğe Derneğimizi temsilen Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin T. ERDOĞMUŞ ve EHİS LAB Proje Koordinatörü
Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı.

ESSİAD Ailesine Ön Muhasebe Sorumlusu Göreviyle;
Elif KOÇYİĞİT Katıldı.
Temmuz 2018 tarihi itibariyle Ön Muhasebe Sorumlusu görevine başlayan
Elif KOÇYİĞİT’e ESSİAD ailesine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz.

6
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ESSİAD’dan Haberler
Şirketler Nasıl Değerlenir, Şirket değeri Nasıl Artırılır? Semineri Düzenledik
26.06.2018 tarihinde Haluk SELVİ’nin sunumuyla, ‘’Şirketler Nasıl Değerlenir, Şirket Değeri Nasıl Arttırılır?’’
Semineri düzenlendi. ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yoğun katılımla gerçekleştirilen seminerde;
Şirketlerde Stratejik Yönetim ve Önemi, Maliyet Düşürme ve Şirketlerde Karlı Büyüme, Şirket Değeri, Şirket
Değerleme Yöntemleri, Ulusal ve Uluslararası Ortaklıklar ve Birleşmeler Nasıl Yapılır? konularına değinilirken,
gerçek hayattan örnekler verildi. Değerli sunumları için Haluk SELVİ’ ye çok teşekkür ederiz.

Balıkesir Ticaret Odası’ndan Dernek Merkezimize Ziyaret
03.07.2018 tarihinde Balıkesir Ticaret Odası’ndan Proje Uzmanı Burak SOYA dernek merkezimizi ziyaret
ederek T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi
kapsamında derneğimizin projeler kapsamında yürütmüş ve yürütmekte olduğu faaliyetlerden edindiği tecrübeler
ile ilgili paylaşımda bulunulurken, BATO ve çalışmalarıyla ilgili de bilgi sahibi olduk. Kendisine ziyareti için teşekkür
eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

8
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Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.

ESSİAD’dan Haberler
Danfoss Firmasından Danfoss Türkiye Gıda Perakende ve Endüstriyel
Soğutma Sistemleri Satış Müdürü Kıvanç ASLANTAŞ Derneğimizi Ziyaret Etti
05.07.2018 tarihinde Danfoss Türkiye Gıda Perakende ve Endüstriyel
Soğutma Sistemleri Satış Müdürü Kıvanç ASLANTAŞ dernek merkezimizi
ziyaret etti. Ziyaret sırasında derneğimizin yürüttüğü proje ve gerçekleştirdiği
faaliyetlerden bahsedilirken, üyelik işlemleri ile ilgili bilgi verildi. Yoğun
tempolu iş hayatında bizlere zaman ayırıp ziyarette bulunduğu için kendisine
çok teşekkür ederiz.

Üyemiz Ode Yalıtım’dan ESSİAD Ziyareti
10.07.2018 tarihinde üyelerimizden ODE Yalıtım Firması Yönetim Kurulu Başkanı Orhan TURAN, Ege Bölge
Müdürü Barış ÇİVİCİOĞLU, Ege Bölge Satış Destek Uzman Yardımcısı Çağla KAPTAN dernek merkezimizi ziyarette
bulundu. İlgili ziyarette dernek faaliyetlerimiz aktarılırken ODE-ESSİAD işbirliği ile yapılabilecek faaliyetler
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretleri için kendilerine çok teşekkür ederiz.

Ekrem Evren Firmasını Ziyaret Ettik
13.07.2018 tarihinde derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz
ve Denetleme Kurulu Üyemiz
Suat KARAKAŞ’ın katıldığı ziyarette derneğimizin faaliyetleri
hakkında bilgiler sunuldu. Ayrıca
Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan ve Soğutma
Dünyası dergimiz ile birlikte dağıtımı
yapılan özel eklerden ikincisi olacak
‘’Hastaneler Özel Eki’’nde zengin
deneyim ve bilgilerini daha büyük bir
kitleye ulaştırabilmek adına Ekrem
Evren’den makale sözü almış olduk.
Kendilerine katkı ve desteklerinden
dolayı teşekkür ederiz.
10
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REKLAM
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ESSİAD’dan Haberler
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Dernek Merkezimize Ziyaret
05.09.2018 tarihinde dernek merkezimizde; Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür yardımcısı Özgür
AK'ın destekleriyle, Çınarlı MTAL Teknik Öğretmeni Fevzi BALKAN ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER
MENKÜ’ nün katılımıyla, 2018-2019 öğretim yılı Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı mesleki eğitimde
yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. İklimlendirme ve soğutma alanında
eğitimcinin eğitimi ve meslek lisesi öğrencilerimizin gelişimi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Üyemiz Kliterm Firmasının Arçelik Bayi Açılışına Katıldık
Derneğimiz üyelerinden Kliterm Mühendislik firma sahibi Ali BÜYÜKYILDIZ’ın 03.07.2018 tarihinde gerçekleşen
Arçelik Altındağ Bayi açılışına ESSİAD Yönetim Kurulu olarak katıldık. Açılışa Arçelik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Can DİNÇER de katıldı. Kendilerine yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını temenni eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

12
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ESSİAD’dan Haberler
İZKA Destekli EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Merkezi
ESSİAD Tarafından Kuruluyor

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Güdümlü Proje Desteği
ile Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
(ESSİAD) öncülüğünde Tire Organize Sanayi Bölgesi’ne
İklimlendirme Laboratuvarı kuruluyor. Kısa süre içinde
yatırım çalışmalarına başlayacak olan Endüstriyel
Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları
Sektör Laboratuvarı, EHİS LAB Akredite Test ve Analiz
Merkezi için bilgilendirme toplantısı Tepekule Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti.

sektörünün İzmir’de kümelenme potansiyeli en yüksek
sektör olarak belirlediklerinin altını çizen Yavuz, bu
laboratuvarın ülkeye kazandırılmasında pay sahibi
oldukları için gururlandıklarını ifade etti.

Sektör ürünlerinin kapasite, performans, gürültü
ve elektriksel güvenlik testlerini tek çatı altında
gerçekleştirecek EHİS LAB hakkındaki toplantıya
İZKA Genel Sekteri Dr. Mehmet YAVUZ, ESSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, EBSO
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin DÖNMEZ,
Tire OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Metin AKDAŞ,
İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB) Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL ile sektör dernekleri
temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.
İZKA desteği
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr.
Mehmet YAVUZ İZKA Güdümlü Proje desteği
kapsamında hayata geçecek olan laboratuvarın ülkeye
önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Endüstriyel
havalandırma, iklimlendirme ve soğutma cihazları
14

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2018 • YIL: 21 • SAYI: 82

ESSİAD’dan Haberler
Türkiye’de ilk olacak
Toplantıda konuşan ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ sektörün büyük bir ihtiyacını karşılayacak
olan EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Merkezi kurma görevini Türkiye İklimlendirme sektörünün desteğini alarak
üstlendiklerini söyledi. Tire OSB’de kendilerine tahsis edilen 5 bin metrekare alanda kurulacak ve Türkiye’de bu
kapasitede ilk olacak EHİS LAB sayesinde, sektör firmalarının artık ürünlerini yurt dışında test etmek zorunda
kalmayacağını açıklayan Semerci, “Bu sayede ürün testleri için harcanan milyonlarca Liranın ülke içinde kalması
sağlanırken üretim de teşvik edilmiş olacak. Laboratuvar ile teçhizat ve bilgi birikimi bakımından daha da gelişecek
sektör teknoloji üreten bir yapıya kavuşup ihracat kapasitesinin artması ile Türkiye’ye daha çok ekonomik katkı
sağlayacak” dedi.

TTMD ve MMO İzmir Şubesi ile Birlikte
Yenilenebilir Enerjiyle İklimlendirme Semineri Düzenledik
22 Eylül 2018 tarihinde; TTMD, ESSİAD ve MMO İzmir Şubesi ortaklığında, “Yenilenebilir Enerjiyle İklimlendirme”
konulu seminer gerçekleştirildi. İzmir Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Salonu’ndaki etkinliğe, Konuşmacı olarak
Prof. Dr. Günnur KOÇAR, Prof. Dr. Birol KILKIŞ, Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA ve Prof. Dr. Halime PAKSOY katılırken
Seminer Moderatörlüğünü Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR yaptı.
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SEKTÖR'den Haberler
Üyemiz MTT Soğutma’dan Atölye Açılışı
Mobilya sektörünün tekdüzeliğinden bunalan genç girişimci iki endüstriyel tasarımcının birbirinden güzel tasarımlara imza attıkları işletmedir Ananas Woodworking. Genç tasarımcılar, ekiplerinde bulunan profesyonel imalatçılar ve ustaları, doğru tasarımlarla yöneterek, piyasanın ihtiyacı olan yenilikçi ve modern mobilyalar üretmekteler.
3 yıldan bu yana İzmir’de büyük bir biki onlar kendilerine ‘Ananas Ahşap
Karabağlar’da yeni bir atölyeye
dırdılar. Sanat çevresinden, İzmir
ismin katıldığı açılış, kısa zamanfirmanın başarısının sırrını bizleTasarlamakta ve üretmekte olbilyalar, ev, ofis, restoran mohizmetleri ve imalatlarının öteyaşamını anlamlı hale getiren açık
parçasını oluşturmakta.
Kendilerine Karabağlar’da açtıkları yeni atölyelerindileriz.

16

linirliğe ulaşan Ananas Woodworking,
İşleri’ olarak da lanse etmekteler,
geçtikleri günü, bir açılışla taçlancamiasından birbirinden değerli
da adından bu kadar ses getiren
re gösterdi.
dukları ürünler olan masif mobilyaları, proje bazlı içmimarlık
sinde, profesyonel anlamda kent
alan tasarımları da üretimlerinin bir

de, tıpkı açılışları kadar mutlu günler geçirmelerini
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SEKTÖR'den Haberler
Hamza Sonkur, İSKİD Eurovent Ayna Komisyonu Başkanı Oldu
Uluslararası iklimlendirme platformlarında söz sahibi
olmak, iklimlendirme alanında oluşturulan ya da
oluşturulacak standartlara müdahale edebilmek,
standartların gelişimine katkı sağlamak, iklimlendirme
cihazlarının yeni kural ve önlemlerle enerji verimliliğini,

ALDAĞ A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Hamza Sonkur,
İSKİD’in Eurovent Derneği çalışmalarını eşgüdümlü
takip etmek ve çalışmalarda etkin biçimde yer
alabilmek için oluşturduğu Eurovent Ayna Komisyonu
Başkanı oldu.

kalitesini ve konforunu artırıcı uygulamalara önderlik
etmek amaçları ile oluşturulan komisyonlardan
Eurovent Ayna Komisyonu, Eurovent’te Türkiye’nin
iklimlendirme
sektöründeki
güçlü
yapısını
etkileyebilecek kararların verilmesinde etkin rol
almak, ürün çalışma grup toplantılarını takip ederek,
sektörü etkileyen gelişmeleri doğru bir şekilde sektöre
aktarmak için çalışıyor.

Friterm Kuru Soğutucu Ürünlerine Eurovent Sertifikası

Naci ŞAHİN

Friterm, uzun süredir üzerinde çalıştığı EUROVENT sertifikasyon sürecinin Ağustos
2018
itibariyle
olumlu olarak sonuçlandığını ve
Kuru Soğutucu ürünlerinin
EUROVENT sertifikasyon kurumu, ECC tarafından sertifikalandırıldığını duyurdu.

Bu güzel haberin ardından
Friterm Genel müdürü Naci ŞAHİN yaptığı açıklamada:
' Sertifikanın Pazarda bize fark yaratan yeni bir araç olacağına ve güç vereceğine olan inancım tamdır.
Projede çok yoğun emek harcayan AR&GE ekibimize
ve sürecin başarı ile sonuçlanmasında katkısı olan tüm
çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum.' dedi.
Friterm AR&GE Müdürü Hüseyin ONBAŞIOĞLU ise
'Kuru soğutucu ürünlerimize Eurovent sertifikası almak firmamız için önemli bir aşamadır. Ürün Seçim
Yazılımımızda ve ilgili ürün kataloglarında paydaşlarımıza sunmuş olduğumuz tüm ısıl, basınç
kayıpları ve akustik performans değerlerinin kesinliği
ve doğruluğu EUROVENT tarafından da tasdiklendi. Bu
sertifikanın bizi hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarda
18

daha da üst seviyelere taşıyacağına inanıyorum.
Kullanıcılarımız artık ihtiyaç duydukları performans
için katalog verileri üzerinden veya Friterm ürün seçim
yazılımını (FPS6.x) kullanarak kendilerine uygun ürünü
emin olarak seçebilirler.' dedi.
Eurovent Sertifikasyonu, ürünlerin bağımsız kontrollere tabi tutulduğunu ve doğru bir şekilde derecelendirildiğini garanti eder. Bu sembol, projeciler, mekanik
müteahhitler ve son kullanıcılara, katılımcı tarafından
pazarlanan ürünlerin doğru bir şekilde sınıflandırıldığını
garanti eder.
İyi tanımlanmış prosedürlere dayalı üçüncü şahıs testleri ile elde edilen ürün performans karşılaştırması,
tüm imalatçılara açık bir pazarda, sağlıklı ve adil bir rekabet sağlar.
Avrupa İklimlendirme Endüstrisinin güvenilirliği,
Eurovent Sertifikasyon Şirketi tarafından kurulan ve
yönetilen gönüllü sertifika programlarının varlığıyla
açık bir biçimde gösterilmektedir.
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SEKTÖR'den Haberler
Eurovent Sertifikasyon Programlarının amacı ürünlerin derecelendirmesine yönelik ortak bir kriterler dizisi
oluşturmaktır. Sertifikalı ürünlerin ayrıntılı biçimde tanımlanması sayesinde, ayrıntılı karşılaştırma ve performans
kalifikasyon testleri uygulamaya gerek olmadığından, mühendislerin işi kolaylaşır. Danışmanlar, projeciler ve kullanıcılar ürünleri, katalog verilerinin doğruluğuna güven içerisinde seçebilirler.

FORM’dan Çalışanlarına Outdoor Takım Çalışması Etkinliği
Form Şirketler Grubu çalışanları 08 Eylül Cumartesi
günü Polenezköy’de outdoor takım çalışması eğitimi
aldı.
Form İstanbul Merkez Ofis yönetici ve çalışanlarından
70 kişinin katıldığı outdoor takım çalışması eğitimleri,
Resital Park Polenezköy’de kahvaltı ile başladı.
Uzman eğitimciler tarafından dört takıma ayrılan
FORM çalışanları, çeşitli takım oyunları ile iletişim
becerilerini kullanıp, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi
ve becerilerini geliştirip takım ruhu yaratarak verilen
hedeflere ulaştılar. Oyunlarda “Çekirgeler” isimli takım,
gösterdikleri performans ile birinci oldu.
Çalışanların kişisel gelişimlerine firma olarak önem
verdiklerini ifade eden Form Operasyon Koordinatörü
Özden Korun, “İş ortamında çalışanların iletişim
becerilerini kullanarak birbirlerini dinlemeleri, bilgilerini
paylaşmaları ve bir takım ruhu yaratarak sinerji
oluşturmalarını önemsiyoruz. Çalışanlarımıza yönelik
bu tarz kurum içi eğitim çalışmalarının, iş süreçlerine
kalıcı olarak pozitif etkiler yaratacağına inanıyoruz”
dedi.
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SEKTÖR'den Haberler
DAIKIN, İklimlendirme Sektörünü Şekillendirmeye Devam Ediyor
Türkiye’de R-32 soğutucu akışkanı içeren ilk split klimaları 2015 yılında Avrupa ile aynı anda piyasaya
sunan Daikin, bu soğutucu akışkanın yaygınlaşması için küresel çaptaki çalışmalarını sürdürüyor. R-32
gazlı ürünleriyle Türk iklimlendirme sektöründe bir
ilki gerçekleştiren Daikin, sektöre bu konuda da öncülük etmeye devam ediyor. Klimalarda R-32 kullanımını ilk sağlayan ve 93 adet patentini tüm dünyayla ücretsiz paylaşan Daikin, ürettiği R-32 soğutucu
akışkanlı klima ve ısı pompası satışlarının 52 ülkede 10 milyon adedi aşmasıyla büyük başarının sahibi oluyor.
İklimlendirmenin
öncü ve yenilikçi
markası Daikin, tüketici ve çevre dostu ürün ve hizmetleri ile sektörüne yön
vermeye devam ediyor. Birçok yenilikçi
uygulamada olduğu
gibi, yeni nesil çevreci soğutucu akışkan
R-32’nin iklimlendirme cihazlarında kullanımına da öncülük
eden Daikin, bu konuda dünya çapında
çalışmalar yürütüyor. Düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip bir soğutucu akışkan olan R-32’nin
giderek benimsenmesi için çalışan Daikin, şu ana kadar 52 ülkede 10 milyonun üzerinde R-32’li klima ve ısı
pompası satışı gerçekleştirdi.
Daikin, Avrupa ile eş zamanlı olarak 2015 yılında
Türkiye’de de satışa sunulan yeni nesil çevreci gaz
R-32 ile çalışan cihazlar konusunda üstlendiği misyonu başarıyla sürdürüyor. Kasım 2012’de R-32 ile çalışan ilk klimayı Japonya’da piyasaya süren Daikin, tüketici ve çevre dostu bu gazın tüm dünyada tanınması ve
kabul edilmesini teşvik ediyor. Küresel ısınma ile mücadele konusunda düşük çevresel etkiye sahip soğutucu akışkanlara geçilmesini acil ve önemli bir konu
olarak gören Daikin, bu konudaki bilgi ve birikimini sektörüyle de paylaşıyor.
20

93 PATENTE ÜCRETSİZ ERİŞİM
Dünya çapında R-32’li klimaların üretilmesi ve bunların
yaygınlaşması amacıyla sahip olduğu 93 patenti ücretsiz olarak sektörün erişimine açan Daikin, Hindistan ve
Tayland gibi gelişmekte olan ülkelere teknik yardım da
sağlıyor. Tayland hükümetinin talebi üzerine, R-32'nin
kullanımı konusunda yetkinlik kazanmalarını sağlamak
amacıyla yerel üreticilere R-32 klimalarının montajı ve
bakımı konusunda eğitimler veren Daikin, tüketici ve
çevre dostu bu gazın bir sektör standardı haline getirilmesini amaçlıyor.
Bu çalışmaları ile hem çevreye olan katkısını hem de
çevreye duyarlı ürünler geliştirme konusundaki taahhüdünü yansıtan Daikin, gelecekte, küresel sera gazının azalması konusunda önemli sonuçlar bekliyor.
Geçtiğimiz yıl itibariyle Daikin ve diğer şirketlerin satış
sonuç verilerine göre 27 milyon adeti aşan R-32’li klima sayesinde, CO2 (Karbondioksit) eşdeğer tüketiminde yaklaşık 47 milyon ton azalma olduğu hesaplanıyor.
Daha çevre dostu bir soğutucu akışkan olan R-32, halen split klimalarda kullanılan R410A soğutucu akışkanına göre daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Bu da
tüketicinin daha az elektrik faturası ödemesini sağlıyor. R-32 soğutucu akışkanı sayesinde daha küçük
boyutlarda cihazlar üretilmesi mümkün hale geliyor.
Böylece R-32 gazlı ürünler kullanılacak mahallerde
montaj ve estetik üstünlüğün yanı sıra hacimsel avantajlar da sağlıyor.
Tüm cihazları yüksek enerji verimliliği ile düşük CO2
salımına sahip olan Daikin, hem Avrupa’da hem de
Türkiye’de sezonsal verimliliğin öncülüğünü yaparak
AB’nin 20/20/20 hedeflerine büyük katkı sağlamıştı.
Cihazlarında düşük küresel ısınma potansiyeline sahip R-32 soğutucu akışkanını kullanan Daikin, şimdi
de AB’nin yeni 40/27/27 hedeflerine ulaşılmasına olanak yaratıyor. Daikin halen dünya çapında 90’dan fazla
üretim tesisinde ürün geliştirme ve üretim faaliyetleri
yürütüyor.
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R-32 DAHA VERİMLİ, DAHA ÇEVRECİ
- Ozon tabakasına zarar vermez. ODP
(Ozon Tüketme Potansiyeli) değeri 0.
- GWP değeri (Küresel Isınma Potansiyeli) halen klimalarda kullanılan R410A’nın GWP değerinin yalnızca 3’te biri (GWP=675).
- R410A’ya göre daha az soğutucu akışkan kullanımı mümkün.
- R410A ile kıyaslandığında daha yüksek enerji verimliliği.
- Daha kompakt tasarım mümkün.
- Tek bileşenli bir akışkan olduğu için geri dönüşümü ve yeniden kullanımı kolay.
- Gelişmekte olan ülkeler için daha ekonomik.
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Hatice Has
(0216) 4532700  (0530) 9541680 
h.has@daikin.com.tr

DAIKIN TÜRKİYE HAKKINDA
Türkiye'de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla
faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011'de Airfel'i
satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye'nin en
geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, ısı
pompaları, VRV, panel radyatörler, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknoloji ile üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Merkez ofisi İstanbul'da
bulunan Daikin Türkiye; Sakarya'da bulunan üretim tesisleri, 7 bölge müdürlüğü, 300 bayi, 22 kadın girişimTEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2018 • YIL: 21 • SAYI: 82

ci Sakura bayi, 500 satış noktası ve 500'ün üzerindeki
yetkili servisiyle Türkiye'nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. Ayrıca Avrupa'nın ilk, dünyanın en
büyük iklimlendirme deneyim merkezi Solution Plaza
fuha İstanbul'u sektörüne kazandırmıştır. İstanbul'da
bulunan Daikin Akademi ise bünyesinde her türlü hedef
kitleye yönelik eğitim fırsatı sunmaktadır. Türkiye'nin
yanı sıra Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu
ve Kuzey Afrika'nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü
olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinin
(Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan,
Kırgızistan ve Ermenistan) ve Gürcistan, Kuzey Irak,
KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.
DAIKIN HAKKINDA
Osaka-Japonya’da 1924 yılında kurulan Daikin
Industries Ltd., bugün 150 ülkede 20 milyar doları bulan cirosu, 70.000’den fazla çalışanı ve 90 üretim tesisi
ile dünya ısıtma, soğutma, havalandırma ve florokimyasal ürünlerinde sektör lideridir. Konut, ticari ve endüstriyel iklimlendirme uygulamaları için müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını gözeten Daikin, tüm dünyada
ürün geliştirme alanındaki öncü yaklaşımları ve entegre
çözümlerinin rakipsiz kalitesi ve kullanışlılığıyla tanınmaktadır. Daikin Türkiye'nin de bünyesinde yer aldığı
Daikin Europe NV, 1972 yılında Avrupa pazarına yenilikçi ürünlerini sunmak için Belçika Oostende’de kurulmuştur. Daikin Industries Ltd.’in yüzde 100 iştiraki olan
Daikin Europe NV, 5.500 çalışanı, Belçika, Türkiye, Çek
Cumhuriyeti (2), Almanya, İtalya ve İngiltere'deki 7 üretim tesisiyle Avrupa'nın en büyük klima, ısı pompası ve
soğutma cihazı üreticisidir. Bugüne kadar 500.000’in
üzerinde kurulumu gerçekleştirilen Daikin Altherma,
Avrupa'da en çok satan ısı pompası sistemleridir.
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Üntes’ten Çevre Dostu Fabrika
İklimlendirme sektöründe enerji verimliliği / tasarrufu kriterlerine uygun ürettiği cihazları ile öncü rol üstlenen,
doğa dostu ürünler anlayışına daha üretim aşamasında başlayan Üntes, Kahramankazan’daki fabrikasının elektrik enerjisi ihtiyacını güneş ışığıyla elde etmesini sağlayan fotovoltaik sistemi devreye soktu.
Yeni sistem, 810 kW’lık gücü ile fabrikanın tüm elektrik ihtiyacını karşılarken, üretim esnasında oluşan karbondioksit emisyonların da azaltılmasına yardımcı olacak.
3.000 adet panelden oluşan yeni fotovoltaik sistemlerimiz sayesinde yılda yaklaşık 800 ağacı kurtarıyor ve
240 ton CO2 salınımına engel oluyoruz.
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin iklimlendirmede
tercihi yüksek performanslı FORM ürünleri oldu

Osmaniye’de yer alan Korkut Ata Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesi, Bahçe Meslek Yüksek Okulu ve Kadirli MYO
Yemekhane Binası alanlarının iklimlendirme sistemi için yüksek performanslı LENNOX paket klimalar kullanılıyor.
Osmaniye ili Merkez İlçesi Fakıuşağı Mahallesi’nde Nur Dağları’nın eteğinde, 560 dekarlık kampüsünde eğitim
veren üniversitenin İlahiyat Fakültesi, Kadirli MYO Yemekhane ve Bahçe Meslek Yüksek Okulu binaları için toplam
soğutma kapasitesi 460 kW olan 18 adet hava soğutmalı LENNOX marka paket klimalar kullanılıyor.
Üniversiteler gibi büyük ve insan sirkülasyonunun fazla olduğu yapılarda merkezi iklimlendirme sistemi seçilirken
enerjinin en etkin ve verimli kullanıldığı sistemlerin seçilmesi gerekiyor. Lennox paket klimalar ise tek bir cihazla
taze hava ihtiyacı ve otomasyonu karşılayarak, ısıtma-soğutma-nem alma yapabilir. Kolay kullanım ve bakım
imkanı sunan Lennox paket klimalar direkt genleşmeli çalışma ile ortam havasının ısıtılıp soğutulması sayesinde
yüksek verimle çalışır.
Projede kullanılan LENNOX paket klimaların hava kalite sensörleri sayesinde taze hava oranı, içerideki insan sayısına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Bu sayede gereksiz taze hava alınmasının önüne geçilerek önemli
oranda enerji tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca paket klima cihazlarının üfleme ve emiş fanları standart olarak değişken
devirli olduğu için işletme maliyetleri sabit devirli fanlara göre daha düşük oluyor.
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Mitsubishi Electric’in yeni Legendera serisi klimaları 3D
sensör sistemi ile maksimum verimlilik ve konfor sağlıyor

KİŞİLERİN KONUMU VE VÜCUT SICAKLIĞINI ALGILAYAN
YAPAY ZEKALI KLİMA
İklimlendirme sektörünün öncü inovatif markası Mitsubishi Electric, üstün yapay zeka teknolojisini klimalara
da taşıyor. Mitsubishi Electric’in yeni Legendera serisi
klimaları; mekan analizini üçüncü boyuta taşıyan “3D
i-See Sensör” isimli yapay zeka teknolojisi, yüksek enerji
verimliliği, gelişmiş filtre sistemi, iddialı tasarımı ve renkleri ile dikkat çekiyor. Yapay zeka algoritması ile kişilerin
mekan içinde en çok zaman geçirdikleri yerleri algılayan
Legendera klimalar, bu sayede seyrek kullanılan alanları
daha az serinleterek ya da ısıtarak maksimum konfor ve
minimum tüketim sağlıyor.
İleri teknolojiye sahip ürünleri ve özgün mühendislik
yaklaşımı ile farklılaşan Mitsubishi Electric; üstün yapay
zeka teknolojisi, yüksek enerji verimliliği, gelişmiş filtre sistemi, iddialı tasarımı ve renkleri ile öne çıkan yeni Legendera serisi klimalarıyla dikkat çekiyor. Sahip olduğu yapay zeka algoritması ve “3D i-See Sensör” teknolojisi
ile ortamdaki kişilerin vücut sıcaklığını algılayan Legendera klimalar, sensör fan hızını ve hava yönlendirme şeklini
otomatik olarak belirleyebildiği gibi gereğinden fazla soğutma ve ısıtma yapmadığı için maksimum enerji verimliliği ve konfora imkan tanıyor.
Legendera klimaların 3 boyutlu sensör sistemleri, ortamda kullanıcı olmadığında enerji tasarrufu için ayar sıcaklığını 1 ya da 2 derece yukarı ya da aşağı ayarlayabildiği gibi kişilerin mekan içinde yoğun olarak zaman geçirdiği yerleri tespit ederek bu doğrultuda çalışabiliyor. Sistem öncelikle kullanıcıların yaşam alanında bulundukları
bölgeleri belirli bir zaman diliminde izleyerek kişisel kullanım alışkanlıklarını tespit ediyor. Kendisini güncelleyen
yapay zekası sayesinde dinamik takip ve fonksiyonellik sunan Legendera klimalar, yapay zeka tarafından değerlendirilen takip verileri ışığında iklimlendirilen havanın, öncelikle ve yoğun olarak mekan içinde kişilerin daha fazla
zaman geçirdiği alanlara yönlendirilmesini sağlıyor.
Kişiselleştirilmiş İklimlendirme İmkanı
Mekan içinde doğru alana doğru yönlendirmeyi yapabilmek için tam fonksiyonel bir hava üfleme yapısına sahip
olan bu yeni seri klimalar, 6 farklı motor ile kontrol edilen ve birbirinden bağımsız hareket edebilen 6 farklı kanat
sistemi sayesinde yüksek konfor sunuyor. Kişiselleştirilmiş iklimlendirmenin temeli olan bu özellik, kullanıcıların
her seferinde kumandaya müdahale etmeden, kullanım alışkanlıklarına göre otomatik olarak konfora ulaşmalarına imkan tanıyor. Her kullanıcının ve mekanın farklılaşan beklentilerini otomatik olarak karşılayan sistem, kullanıcıların klima kullanımı sırasında farkında olmadan neden olduğu bazı konforsuz durumları da minimuma indiriyor.
Ayrıca, gereksiz kullanımdan kaynaklanan enerji tüketimini önlemeye yardımcı oluyor.
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Yüksek Verimlilik
Mitsubishi Electric teknolojisiyle üretilen ve verimliliği
büyük ölçüde arttırılan Poki-Poki Motor ile ezber bozan bir performans sergileyen Legendera serisi klimalar, soğutmada 10,5’e ulaşan verim değeri ile sıradan
A sınıfı cihazlardan iki kat daha yüksek verimliliğe sahip öncü bir ürün. Isıtma verimi de en yüksek sınıf olan
A+++ sınıfına sahip modeller ile fark yaratıyor.
Saç telinin 30’da 1’i Kadar Küçük Parçaları Filtreliyor
Legendera serisinde bulunan “Plasma Quad Plus” filtre, saç telinin yaklaşık otuzda biri büyüklüğe denk gelen
2.5 mikrometreden daha küçük parçacıkları filtreleyebiliyor. Hava temizleme cihazları için aranan en önemli
kriterlerden biri olan bu filtreleme özelliği, ortam havasını A sınıfı derecelendirme ile temizleyebiliyor.
Sürdürülebilir Performans
Bu yeni seride, iç ünitedeki hava yolu üzerinde bulunan
parçalar Mitsubishi Electric’e özel bir kaplama yöntemi
ile kaplanıyor. Çift katmanlı bu kaplama teknolojisi; toz,
yağ, sigara dumanı ve karbon gibi farklı kimyevi yapıdaki kirleticilerin, istenmeyen şekilde parçalar üzerinde birikmesini engelleyerek yüksek teknoloji filtreler
ile filtrelenmesini sağlıyor. Kullanıcılar tarafından rutin
olarak temizlenen filtreler, kirleticilerin cihazın önemli
parçaları üzerinde birikmesini önleyerek zaman içinde
sistemin verim ve performansının ilk günkü şekilde devamını kolaylaştırıyor. Yapılan modellemelerde bu teknoloji sayesinde, cihazın zaman içinde karşılaşabileceği
yüzde 18’e varan tüketim artışını ve hava debisindeki
yüzde 30’a varan azalmayı önlediği değerlendiriliyor.
Şık Tasarım ve Sıra Dışı Renkler
Legendera serisinde iç ünitelerin üretiminde kullanılan Mitsubishi Electric boyama ve boya üzeri kaplama
teknolojisi ile cihazlarda parlak ve elegant bir imaj yaratılmış durumda. 2016 yılında Good Design Ödülü’nü
kazanan tasarımlar arasında yapılan en iyinin sınıflandırmasında da ayrışarak “En İyi 100 Tasarım Ödülü”ne
layık görülen seri; yakut kırmızısı, kuzguni siyah, inci ve
duru beyazı gibi dört farklı renk seçeneği ve renk katmanlarındaki derinlik ile modern tasarımların bir parçası olarak dekorasyona uyum sağlıyor. İç ünite renkleri ile aynı renkte olan kumandalar da tasarımda bir
bütünlük oluşturuyor.

lardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin
Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim)
doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir
şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali
yılda 4,238.6 milyar Yen (37.8 milyar USD*) konsolide
grup satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1
USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.
Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri
Hakkında
Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları;
klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve
yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima
geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric,
Aralık 2017’de Manisa fabrikasında üretime başladı.
Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının
üreticisi olan Mitsubishi Electric, uyduların yanı sıra
Marmaray projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi
ile de tanınıyor. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.
com
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri
Hakkında
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri; ev-ofis
klimaları, ticari tip klimalar, City Multi VRF merkezi
sistem klimalar, ısı pompası sistemleri, havalandırma
sistemleri, kontrol sistemleri ve el kurutma sistemleri
ile ısıtma, soğutma, havalandırma ve sıcak su temini
konularında satış ve satış sonrası hizmeti veriyor. Isıtma ve soğutmada Sezonsal Verimlilik Kriterleri’ne göre
A, A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında yer alan ürünleri,
klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan bulut tabanlı çözümü “MELCloud”, mekana uygun klima
ve klimaya en uygun yeri tespit eden teknolojik keşif
hizmeti “Keşfetteam” ile öne çıkıyor.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında
Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek
kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip
ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve
uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi
teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde
kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi,
pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen marka28
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Türk İklimlendirme Sektörü Şili ve Arjantin Kapısını Araladı
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), sektör
ihracatını arttırmak ve Türk iklimlendirme sektörünün
potansiyelini göstermek amacı ile hedeflediği uzak pazarlara açılma kapsamında, Şili ve Arjantin’e sektörel
ticari bir heyet ile ziyarette bulundu.
İSİB üyelerinden 15 firmanın katıldığı Ticari Heyet
Programında, 26-31 Ağustos tarihleri arasında Şili
ve Arjantinli iklimlendirme firmaları ile bir araya gelindi. Şili’de 114 ve Arjantin’de 96 olmak üzere toplam 210 iş görüşmesi gerçekleştiren İSİB üyeleri, Güney Amerika pazarından umutlu döndü. Alfa
Kazan Mak. A.Ş, Bahçıvan Elektrik Motor Ltd. Şti., Cenk
Endüstri Tesisleri İml. ve Taah. A.Ş, Frigoblok Soğutma
Sistemleri A.Ş, Friterm Termik Cihazlar A.Ş, Gemak
Genel Soğutma Mak. A.Ş, Gökçeler İç ve Dış Ticari
Soğutma Sistemleri A.Ş, Güven Soğutma Üni. San. ve
Tic. A.Ş., MGT Filtre A.Ş, Refkar Soğutma ve Isı Trans.
Ltd. Şti, Sarbuz Isı Transfer Cihazları A.Ş, Şantes Klima
Havalandırma Soğutma Ltd. Şti, Türk Demirdöküm
Fabrikaları A.Ş, Ulpatek Filtre Ticaret A.Ş ve Üntes
Isıtma Klima Soğutma A.Ş yetkilileri bölgenin önde gelen İklimlendirme firmaları ile bire bir görüşmeler yaparak, üretim, pazarlama ve benzeri konularda görüş
alışverişinde bulundu. Öte yandan İSİB heyetine ziyaretleri boyunca hem Şili hem de Arjantin’de destek
veren Büyükelçiler ve Ticaret Müşavirleri de, bölgenin
sosyo ekonomik durumu, ticari yaşamı, avantajları, fırsatları ve beklentilerine dair ayrıntılı bilgiler verdi.

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakanay, Güney
Amerika pazarının cazip bir bölge olduğunu söyleyerek,
Türk iklimlendirme sektörü olarak bölgedeki potansiyeli mutlaka değerlendireceklerini ifade etti. Bölgenin
iklimlendirme sektörü için yeni bir Pazar olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Bakanay, aylık ihTEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2018 • YIL: 21 • SAYI: 82

racat rakamları üzerinden baktığımızda geçen yılın
Temmuz ayı ile bu yılın Temmuz ayını karşılaştırdığımızda Şili, Arjantin ve Kolombiya’nın en fazla ihracat
artış oranına sahip ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkat çekti. Bakanay, “ Oradaki meslektaşlarımız ve elçilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde anladık ki doğru
yoldayız. Heyete katılan değerli firmalarımız ile yaptığım bire bir görüşmelerde B2B görüşmelerinin verimli
ve umut vaat edici, organizasyonun çok başarılı olduğunu belirtmişlerdir.

Şili’de iklimlendirme ürünlerinin üretimi yok denecek kadar az, tamamen ithalata dayalı bir ekonomileri var ve gümrük vergisi de düşük seviyede. Arjantin’de
üretim var ancak sanayisi eski ve kısıtlı. Hükümet son
yıllarda gümrük vergilerini düşürme yönünde bir politika izliyor. Tüm bu avantajları lehimize kullanmak istiyoruz. Özellikle ara mamül üreten sanayicimiz için bu
Pazarın çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada ara mamül üretiminin pahalı olduğunu gördük. Şili
ve Arjantin pazarlarından ciddi geri dönüşler bekliyoruz” diye konuştu. Bölgeye 2019 yılında tekrar gitmeyi planladıklarını, bu sefer ziyaretlerine Kolombiya ve
Peru’yu da eklemeyi düşündüklerini belirten Bakanay,
İSİB’in uzak pazarlara yönelme stratejisinin çok yerinde bir karar olduğunu, sektörün Avrupa pazarındaki
başarısını ve rekabet gücünü uzak pazarlara da taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Bakanay, Türkiye’nin şu
an içinde bulunduğu sıkıntılı durumları en kısa sürede
atlatacağına inançlarının tam olduğunu da değinerek,
İSİB’in hedeflerinden sapmadan yoluna devam edeceğini ve 2018 yılını 5 milyar dolara yakın ihracat ile kapatacaklarını sözlerine ekledi.
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SEKTÖR'den Haberler
TOBB İklimlendirme Meclis Başkanı ve İSİB Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz,
TİM Yönetim Kurulu’nda
TOBB İklimlendirme Meclis Başkanı
ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı M. Zeki Poyraz, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 30
Haziran 2018 tarihinde yapılan 25.
Olağan Genel Kurulu’nda belirlenen
26 sektörün temsilcilerinden oluşan TİM Sektörler Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. 71 bin ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin yeni Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığında
yapılan toplantıda 4 yıl boyunca görev yapacak olan 13
kişilik TİM Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

İSİB Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz,
yeni Yönetim Kurulu’na görevlerinde başarılar dilerken, amaçlarının ülke
ihracatını çok daha iyi noktalara taşımak olduğunu ifade etti. Artık sorumluluğunun bir kat daha fazla olduğunu
söyleyen Poyraz, yalnız İklimlendirme
Sektörü ihracatı için değil, tüm ülke
ihracatını artırmak, ihracatçının daha
keyifli ve kolay ihracat yapabilmesi
için emek vereceklerini kaydetti. TİM
Başkanı önderliğinde yola çıktıklarını söyleyen Poyraz,
sektörler konseyi ve tüm delegeler ile birlik ve beraberlik içinde ihracata yön vereceklerini sözlerine ekledi.

TİM Başkan Vekili Zeki Poyraz: “Yeni pazarlara çıkartma yapacağız”
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Türkiye’nin yeni ihracat pazarlarına ihtiyacı olduğunu söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Zeki Poyraz, yeni dönemde TİM
Başkanı, yönetim kurulu ve tüm delegeler ile birlikte
Türkiye ihracatını ve ihracatın dünya ihracatı içindeki
payının arttırılması için çalışacaklarını söyledi.

Türk ihracatçısının yurtdışında elinin güçlü olması, daha
rekabetçi ve daha aktif olması için lazım gelen tedbirlerin alınacağına ve mevcut çalışmaların artarak devam
edeceğine işaret eden Poyraz, gerek Kamu kurumları
nezdinde, gerekse yurtdışı sektörel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulacağını ifade etti.

Birlik ve beraberlik içinde icraatlara başlayacaklarını ifade eden Poyraz, ” Ülkemizin ihracatta zayıf olduğu pazarlar var. Buralara adeta çıkartma yapacağız.
Elimize çantamızı alıp ülke ülke gezeceğiz. Türkiye’nin
ihracat potansiyelini ve gücünü yeni pazarlara göstereceğiz, Ülkemizin 2023 ihracat hedefine ulaşabilmesi için Türk ihracatçısına yeni pazarlar, yeni ufuklar kazandıracağız” dedi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da ihracatın içinde yer
alan Poyraz, ihracatçının sıkıntılarını bildiklerini, ülke
ihracatımızın dünyadaki konumunu geliştirmek ve ülke
imajını daha iyi noktalara taşımak için İSİB çatısı altında edindiği bilgi birikimi ve deneyimlerini TİM çatısı altındaki 71 bin ihracatçı için kullanmaktan memnun
olacağını da sözlerine ekledi.
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SEKTÖR'den Haberler
Eurovent Derneği’nin iki yılda bir düzenlediği Eurovent
Summit, 2020 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek

25-28 Eylül tarihleri arasında İspanya’nın Sevilla şehrinde düzenlenen Eurovent Summit 2018 Zirvesinde
alınan karar ile bir sonraki organizasyon Antalya’da gerçekleştirilecek. Sevilla’daki programa İSİB Yönetim
Kurulunu temsilen Murat BAKANAY ve Cem SAVCI katılım sağladı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin
ilk kez Connectivity Partner olduğu Eurovent Summit organizasyonunun Türkiye’de yapılacak olmasının Türk
İklimlendirme sektörü açısından önemli olduğu ifade edildi. Söz konusu etkinliğe sponsor olunmasının İSİB ve
Türk İklimlendirme Sektörü’nün bilinirliğinin artırılması noktasında büyük fayda sağladığı ve bir sonraki faaliyetin
Türkiye’de gerçekleştirilmesi için önemli bir etken olduğu ifade edilirken, Türk firmalarının da zirvede özellikle
komitelerde aktif bir şekilde yer aldığı ve yüzlerce yabancı sektör temsilcisi ile bir araya geldiği kaydedildi.
Avrupa’nın her yerinden Avrupa Birliği üyesi olan veya olmayan dernekleri ve üreticileri temsil eden Eurovent
Derneği’nin, kuruluşundan itibaren yıllar boyunca Avrupa HVAC&R endüstrisini bir araya getirdiği belirtilirken,
derneğin ticaret engellerini azalttığı, mevzuat ve standartların şekillenmesinde aktif rol oynadığı ifade edildi.
Zirve’nin açılış konuşmasını yapan Eurovent dönem başkanı Naci ŞAHIN, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
Birliği’nin sektörün en büyük organizasyonlarından biri olan Zirve’ye ilk defa sponsor olduğunu belirterek, bir
sonraki zirvenin 2020 yılında Antalya’da yapılacağını ve bunun Türk iklimlendirme sektörü açısından önemli bir
organizasyon olacağını kaydetti. Zirveye yüzlerce sektör temsilcisinin katıldığını ve Eurovent’in bu nedenle önemli
bir misyonun yüklenicisi olduğunu vurgulayan Şahin, Eurovent Summit’te ürün grupları çalışmaları ve sektördeki
son gelişmelere dair yapılan görüş alışverişlerinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Şahin, Zirveye katılanların
İSİB’e ve Türk iklimlendirme sektörüne ilgisinden de memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.
Öte yandan Zirve’de Ortadoğu pazarının sektör için önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtilirken, Avrupa
menşeili ürünlerin Uluslararası pazarlarda geliştirilmesi gerektiği, Eurovent markalı ürünlerin yeni pazarlara
girişine yönelik yapılması gerekenler, Orta Doğu pazarında yapılanlar, kurulan yeni yapının çalışmaları ve nihai
ilerleme planları da öne çıkan konular oldu.
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Pencere
Bu sayımızdaki Pencere Bölümünde ODE Yalıtım Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Erhan ÖZDEMİR ‘i konuk ediyoruz.
Sektörde 30 yılı aşkın tecrübesi bulunan ODE, yeni yatırımları, çalışanları ve bayileriyle, geliştirdiği yeni ürünlerle, pazarlarını her geçen gün çeşitlendirerek büyümeye devam eden bir firma. Dünyanın dört bir yanında
prestijli projelerin yalıtımına imza atan ODE olarak bugün 5 kıtaya ihracat yapıyoruz. Hem iç pazarda hem
dış pazarda talep ve ihtiyaçları yakından takip edip, bu
talep ve ihtiyaçları hızla ürüne dönüştürebilen bir yapımız var.

Erhan ÖZDEMİR

ODE Yalıtım Satış ve Pazarlama
Genel Müdür Yrd.

Eskişehir’de kurulu Ar-Ge laboratuvarımızla özellikle
membranda ürün skalamızı genişleterek su yalıtımında da liderlik hedefimiz doğrultusunda yol alıyoruz.
Bitümlü membran pazarında farklı talep ve ihtiyaçlara

Soğutma Dünyası: Bize şirketinizden bahsedebilir

yanıt verebilmek amacıyla yaptığımız çalışmalar ne-

misiniz?

ticesinde son olarak ODE Granat Alüminyum Folyolu
Membran ve ODE Granat Viyadük Membran adıyla iki

Erhan ÖZDEMİR: Global bir marka olma vizyonuyla fa-

yeni ürün geliştirdik. Yakın gelecekte bitümlü memb-

aliyetlerini yürüten ODE Yalıtım, su yalıtımı, ısı yalıtımı,

randa her segmentte ürün üretmek ve yurtdışı satış

ses yalıtımı ve yangın yalıtımı alanlarındaki ürünleriyle

bazlı ürün üretimi hedeflerimiz arasında yer alıyor.

sektöründe yüksek bir marka bilinirliğine sahip bulunuyor. Yurt içi piyasaların yanı sıra global pazarda da

Soğutma Dünyası: Şirket faaliyetleriniz ile ilgili bir

yüksek kalite standartlarıyla ön plana çıkan bir marka

değerlendirme yaparsak, yeni dönemde hedefleriniz

olmak için sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bunun gerek-

ve projeleriniz ile ilgili neler yapmayı planlamaktası-

tirdiği şekilde de Ar-Ge ile ürün skalasını genişletme ve

nız?

ihracatta yeni pazarlarla adını tüm dünyada çok daha
gür duyurma hedefi ile hareket ediyoruz.

Erhan ÖZDEMİR: ODE Yalıtım olarak iç pazarda su yalıtımında lider marka olma hedefimiz doğrultusunda,
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Çorlu ve Eskişehir’deki üretim tesislerimizde, 4 binden

yeni ürün geliştirme çalışmalarımız büyük bir hızla de-

fazla ürün çeşidine imza atan ve uzman personeliyle

vam ediyor. Yalıtım sektöründeki uzmanlık ve dene-

sektörünün en büyük üreticileri arasında yer alan fir-

yimimiz sayesinde, daha çok sayıda insanın yaşamına

mamız, ODE Isıpan markasıyla ekstrüde polistren ısı

değer katmak için var gücümüzle çalışamaya devam

yalıtım malzemesi, ODE Membran markasıyla su yalı-

ediyoruz. Ayrıca ODE Yalıtım olarak bugün, ihracatta

tım örtüleri, ODE Starflex markasıyla ısı, ses ve yangın

bölgesel bir güç konumuna erişmiş durumdayız. Bu

yalıtımında kullanılan cam yünü, ODE R-Flex markasıy-

sağlam konumdan güç alarak önümüzdeki dönemde

la da elastomerik kauçuk köpüğü tesisat yalıtım mal-

küresel bir marka olmayı hedefliyoruz. Pazar erişimine

zemesi üretiyor.

sahip olduğumuz ülkelerdeki pazar payımızı artırmanın
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Pencere
yanı sıra yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyoruz. 2018,

için NIA (National Insulation Association), EIIF (Euro-

ihracat hedeflerimiz açısından çok olumlu geçiyor. Yılın

pean Industrial Insulation Foundation), EWA (Europe-

ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat ci-

an Waterproofing Association), Yalıtım Müteahhitleri

romuzu dolar bazında yüzde 35 arttırdık. Avrupa başta

Birliği (TICA) gibi uluslararası üyeliklerimiz var. Bu ku-

olmak üzere Afrika ve Güney Amerika’da pazarlarımıza

ruluşlarda daha aktif olmak da hedeflerimiz arasında.

yenilerini ekledik. Hedef ülkelerimizin pazar ihtiyaçla-

Bu sayede dünya ve Avrupa pazarındaki gelişmeleri

rına göre yeni membran ürünleri üreterek, yakın dö-

yakından takip edip, global bir marka olma hedefimize

nemde membran ihracatımızı da artırmayı planlıyoruz.

giden yolda bu bilgilerden faydalanmak istiyoruz. Aynı

Global marka hedefimizde TURQUALITY de büyük rol

zamanda da ülkemizi bu uluslararası organizasyonlar-

oynuyor. Bu yılın ilk yarısında ihracat ciromuzun yüz-

da temsil etme görevini de üstleniyoruz.

de 55 ’ini, 2010 yılından bu yana dahil olduğumuz bu
destek programı çerçevesinde belirlediğimiz 12 hedef

Soğutma Dünyası: Genel bir değerlendirme yapmak

ülkeye gerçekleştirdik. 1 milyon doların üzerinde ihra-

istersek sektörün Türkiye ve dünyadaki durumunu

cat yaptığımız ülke sayısını her yıl hızla artırarak Avrupa

nasıl görüyorsunuz?

ağırlıklı olmak üzere büyümeyi sürdürmek firma olarak
öncelikli hedefimiz.

Erhan ÖZDEMİR: Türkiye pazarında yalıtım ürünleri,
sadece belirli sektörlerde ihtiyaç duyulan, opsiyonel bir

Soğutma Dünyası: Pazarlama ve üretim stratejinizi

ürün grubu olarak biliniyordu. Küresel pazarlara enteg-

hangi faktörler üzerine oluşturuyorsunuz?

rasyon ve uluslararası standartlara uyum süreçlerine
paralel olarak yalıtım ürünleri, inşaat sektörünün her

Erhan ÖZDEMİR: ODE Yalıtım olarak sürekli gelişimi

alanında kullanılan ürünlere dönüştü. Özellikle kaynak

hedefliyoruz. Güçlü ürün portföyümüz ile önümüzdeki

ve enerji verimliliğinin, maliyet yönetimi açısından ön

dönemde hizmet ürettiğimiz sektörler için daha yük-

plana çıkmasının ardından, su, ısı, ses ve yangın yalıtımı

sek oranda katma değer üretmeyi amaçlıyoruz. Üretim

alanlarındaki ürünler, inşaat sektörünün her alanında

altyapısını sürekli geliştiren şirketimiz, hem bulunduğu

standart operasyonel ürünler haline dönüşmeye baş-

pazarları hem de hedef pazarları yakından takip ediyor

ladı ve bu alanda çıkartılan yönetmeliklerle, yakın gele-

ve son teknolojik gelişmeler ışığında yapılandırılmış

cekte artık tam bir standarttan bahsedebiliyor olacağız.

Ar-Ge Merkezi ile pazar ihtiyaç ve talebi doğrultusun-

Bildiğiniz gibi Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği ile su

da ürün portföyünü sürekli güçlendiriyor. Uluslararası

yalıtımının nerede, nasıl yapılacağı ve kullanılması ge-

pazarlardaki temel önceliğimiz, mevcut pazarlarımızda

reken malzemelerin ne olacağı artık çok net bir biçimde

büyümek ve yeni pazarlara girmek. ODE olarak hem

ortaya kondu. Ayrıca Haziran ayında Binaların Gürül-

iç hem de dış pazarda prestijli projelerde yer alıyoruz.

tüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe

Önümüzdeki dönemde bu proje sayılarını artırmayı da

girdi ve artık ses yalıtımı olmayan binalara ruhsat ve-

hedefliyoruz. Membranda geliştireceğimiz yeni ürünle-

rilmeyecek. Ülkemizde, yalıtıma yönelik algının olumlu

rimizle, özellikle yurt içinde yer aldığımız proje sayısını

yönde değişmesi, enerji verimliliğine olan katkısına iliş-

hızla artırma hedefindeyiz. ODE ’ye ‘Yılın Yatırımı’ ödülü

kin farkındalığın artması ve çıkartılan yönetmeliklerin

getiren ve 75 bin metrekare alan üzerine kurulu Eski-

de etkisiyle, sektörümüzün geleceğinin açık olduğunu

şehir Üretim Tesisimiz bu hedefe ulaşmamızda önemli

düşünüyorum.

bir katkı sağlayacak.
Bildiğiniz gibi yalıtım, inşaat sektörü ile paralel büyüPazardaki gelişmeleri ve dinamikleri takip edebilmek
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yen bir sektör. İnşaat ise özellikle son yıllarda Gayrı Safi
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Pencere
Milli Hasıla’ya katkısını sürekli artıran ve ekonomiye

Soğutma Dünyası: Şu anki mesleki eğitim ile ilgili ne-

yön veren sektörlerden biri oldu. Süren kamu yatırımla-

ler düşünüyorsunuz?

rı da eklenince yalıtım sektörü 2017 ’yi yüzde 10-12’lik
bir büyüme ile kapattı. Öngörümüz bu yıl da sektörde

Erhan ÖZDEMİR: Günümüzde gerek meslek liseleri

yüzde 10 ’lar düzeyinde bir büyümeye imza atılacağı

gerekse yükseköğretim kurumları geçmiş dönemlere

yönünde.

nazaran eğitim teknolojileri açısından daha donanımlı
konumda. Bununla birlikte, geçmiş dönemlerde olduğu

Tüm bu gelişmeler olumlu olsa da yalıtımda Türkiye ’de

gibi, bugün de profesyonel iş yaşamı insan kaynağının

alınacak mesafe uzun. Örneğin halen kişi başına düşen

deneyim ve uzmanlık kazandığı temel mecra olmayı

ısı yalıtımı malzemesi tüketiminde Türkiye, Avrupa’nın

sürdürüyor. Mesleki eğitim ve profesyonel iş yaşamı

neredeyse 4-5 kat gerisinde. Avrupa Birliği ülkelerin-

arasındaki entegrasyonun verimli bir biçimde gerçek-

de enerji tasarrufu alanındaki yasal düzenlemeler yeni

leşmesi için mesleki eğitim kuruluşlarının inovasyon,

hedefler ortaya koyuyor. Avrupa Komisyonu tarafından

dijital dönüşüm gibi alanlarda kendilerini sürekli geliş-

30 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan “Tüm Avrupa için

tirmesi çok önemli.

Temiz Enerji” yasal düzenlemeleriyle, 2030 yılına kadar yüzde 30 enerji verimliliği artışı hedefleniyor. Ay-

Bu arada sadece teorik eğitimin yeterli olmadığı da

rıca Avrupa, kullandığı yalıtım malzemesinin kalınlığıyla

görülüyor, bunun yanında uygulamalı eğitim de büyük

Türkiye’nin çok daha üzerinde bir oranda enerji tasar-

önem taşıyor. Çünkü Türkiye’de sektördeki en önemli

rufu elde edebiliyor. Türkiye’nin de enerjide dışa bağımlı

sıkıntılardan biri, binalarda kaliteli ve doğru yalıtım mal-

yapısı nedeniyle, bu alanda hızlı adımlar atması büyük

zemelerinin kullanılmamasına ek olarak doğru uygula-

önem taşıyor.

ma yapılamaması. Konforlu, sağlıklı, çevreye uyumlu
ve enerji tasarrufu sağlayan bir yapının elde edilmesi

Soğutma Dünyası: Ar-Ge yatırımlarına ağırlık veril-

için doğru proje, doğru ve kaliteli ürün yetmez, doğru

mesi ve ihracatın güçlendirilmesi ile ilgili sizin öne-

uygulama da gerekir. Bu nedenle ara kademe personel

rileriniz nelerdir?

yetiştiren mesleki eğitim kuruluşlarının önemi çok büyük.

Erhan ÖZDEMİR: Ben bu iki konuyu birlikte değerlendiriyorum. İhracatı güçlendirmemiz gerekli ancak ih-

Biz ODE olarak, paydaşlarımızla birlikte büyüme he-

raç ettiğimiz ürünlerin girdisinin yüksek bir oranı ithal

defimiz doğrultusunda bu yılın başında, sektörümüz-

ara mamul ve hammaddeden oluşuyor. Katma değerli

de bir ilke imza atarak ‘Paydaş Paylaşım Platformu’

ürünlerin ihracatında da zorluk çekiyoruz. İşte bura-

oluşturduk. Verdiğimiz tüm eğitimleri de bu çatı altında

da Ar-Ge ‘nin önemi ortaya çıkıyor. Bence acilen ihraç

topladık. Bu platformumuzda uygulamacı seminerle-

ürünlerinde kullanılan ithal ara mamul ve hammadde-

rine yönelik verdiğimiz eğitimlere, bu bilinçle aralıksız

ler belirlenerek bunların ülkemizde üretilmeleri ile ilgili

devam ediyoruz. Düzenlediğimiz “Uygulamalı ve Teknik

spesifik Ar-Ge destekleri hazırlanmalı. Aynı zamanda

Su Yalıtımı” seminerleriyle bir yılda 17 ilden 400 uygu-

yüksek teknoloji geliştirecek Ar-Ge yatırımlarına da

lamacıya ulaştık. Verdiğimiz bu eğitimlerle sektörde su

destek verilmeli. TURQUALITY Destek Programı ve

yalıtımının doğru uygulamalarına destek vermek ve bil-

benzer destekler ile de yurt dışında marka olmayı he-

gi aktarmak istiyoruz.

deflemiş şirketlere destek paketleri hazırlanmalı. Bu
destek programlarının pratik, hızlı uygulanabilir ve gerçekten hedefe ulaşmaya yönelik şekilde tasarlanması
çok önemli.
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Güncel
Bilindiği gibi, 7143 sayılı yasa 18.05.2018 tarihli ve 30425
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu yasa hükmü 5 yıl geçerliliğini sürdürecektir.
Buna göre, 31.03.2018 tarihine kadar gerçekleştirilecek
cezalı tarhiyatlara yasanın 4.maddesi hükmü uygulanmaktadır.

Eda KAYA

SMMM İşletme Bilim Uzmanı

7143 SAYILI YAPILANDIRMA
YASASININ 4. MADDESİ
CEZALARIN
TÜMÜNÜ SİLİYOR:
AVANTAJA DİKKAT!

Uygulamada 7143 sayılı yasanın 4.maddesi hükmünü gerek vergi idaresi uygulayıcıları, gerekse piyasada muhasebe mesleğini icra eden birçok meslek mensupları yasanın
bu avantajını gözden uzak tutmaktadırlar. Oysaki, 7143
sayılı yasanın geçerli olduğu dönemler kapsamında ileriki yıllarda örneğin 2019, 2020, 2021 ve hatta 2023 yılına
kadar avantajlı 4.madde hükmü geçerliliğini koruyacaktır.
Bu durum, ileriki yıllarda mutlak surette vergi dairesinden
gelen ihbarnameler üzerinde belirtilmelidir. Hatta, idare
tarafından matbu bir kaşe bastırılarak mükellefler ikaz
edilerek benzer duruma uyarlı bütün vergi ve ceza ihbarnameleri üzerine bu uyarı kaşesi ve ibareleri yazılmalıdır.
Vergi konusu dünyada anlaşılması en zor bir konudur.
Hatta Albert Einstein’in vergiler konusunda söylediği söz
her zaman göz önünde bulundurulmalıdır: “Dünyada anlaşılması en zor konu vergidir” bu söz yıllardır güncelliğini
korumaktadır.
Öte yandan, 7143 sayılı Yasa’nın 4’üncü mad. Hükmü hali
hazırda inceleme ve tarhiyat safhasında olan işlemler açısından güncelliğini bugün dahi korumaktadır.
Buna göre;
İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler
MADDE 4- (1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde,
tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve
tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına
ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si
ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine
belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan
cezalarda cezanın %25’inin; ihbarnamenin tebliğ tarihinden
itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk
taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere
ikişer aylık dönemler hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda
cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımı tarihine kadar
uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların ta-
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mamının tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki bu Kanunun 9
uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen
süre içinde tebliğ edilen ihbarnameler için bu madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin anılan bentte
belirtilen süre içerisinde, başvuru süresi otuz günden az
kalmış ise otuz gün içinde başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitini 9 uncu
maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede,
izleyen taksitleri ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri şartıyla maddeden yararlanılır.
(2) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak iştirak
nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın %25’ini birinci fıkrada belirtilen süre
ve şekilde ödemeleri hâlinde cezanın kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilir.
(3) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce pişmanlık talebi ile verilip
ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile
kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi
cezaları hakkında bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar
ki asla bağlı vergi cezalarının bu madde kapsamında tahsilinden vazgeçilebilmesi için verginin bu Kanunun yayımı
tarihinden önce ödenmiş olması veya bu Kanunun 2 nci
maddesine göre ödenmesi şarttır.
(4) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu
Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı hâlde, bu
tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına
intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme
raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat üzerine bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen şekilde belirlenen tutarın, birinci fıkrada
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu
Kanun hükümlerinden yararlanılır.
(5) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma
talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya
da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza
ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de
bu madde hükmü uygulanır.
(6) Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile bu madde hükmünden
yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim, 4458 sayılı Kanunun uzlaşma ve 5326 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanamazlar.
(7) Bu madde uygulamasında incelemeye başlama tarihi,
213 sayılı Kanunun 140 ıncı maddesine göre tayin olunur.
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(8) a) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu
Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan 4458 sayılı Kanun kapsamında
yapılan gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine
devam edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra
tahakkuk eden vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu
tarihten sonra kararın tebliği üzerine belirlenen dava açma
süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin, eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak
kesilmiş cezalarda cezanın %15’inin ve varsa gümrük vergileri aslının %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten
sonra kararın tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin
tamamının; kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksitin tebliği izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde
altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin,
vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin, gümrük vergilerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı
cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki bu
Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen süre içinde tebliğ edilen kararlar için bu maddenin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi uygulanır.
b) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde, bu
tarihte ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine intikal
eden müfettiş raporları üzerine gerekli ek tahakkuk ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tahakkuk üzerine bu fıkranın (a)
bendinde belirtilen şekilde belirlenen tutarın, aynı bentte
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu
Kanun hükümlerinden yararlanılır.
(9) Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme başvurusunda bulunulan alacağa
ilişkin dava açılmaması şarttır.
(10) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu
Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar;
a) 213 sayılı Kanunun;
1) 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımı
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
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hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve vergi
cezalarının tamamının,
2) 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk
ettirilen vergilerin tamamı ile hesaplanacak gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının,
b) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi
gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla emlak
vergisi bildiriminde bulunmayan veya bildirimde bulunduğu hâlde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz
kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı
ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine
bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bu
alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının tamamının,
c) 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan
edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden
önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun
yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre
ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari
para cezalarının tamamının, tahsilinden vazgeçilir.
(11) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinde sayılan diğer ücret mükelleflerinin, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden ikinci ayın
sonuna kadar vergi dairelerine başvurarak 2018 takvim
yılına ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine
işletmeleri kaydıyla önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza aranmaz. Bu mükelleflerden daha
önce mükellefiyet kaydını yaptırmamış olanların işe başlama tarihi olarak bu Kanuna göre yaptıkları müracaat tarihi
esas alınır.

vergi dairesine verilmesi halinde çok cazip avantajlar
sağlanmaktadır. Örneğin; cezalar tümüyle silinmekte,
ana verginin yarısı yine af edilmekte, sonuçta sadece
anaparanın yarısı çok cüzi bir faizle birlikte 12 ay içerisinde ödenebilmektedir. (Bkz: 7143 sayılı Kanun-Mad.
4/1-8)
b) Özel usulsüzlük cezalarında ise %75 indirim yapılarak kalan %25 ceza bir yıl içerisinde 6 taksit ile ödenebilir. ( Bkz. 7143 sayılı yasa Md. 4)
c) 7143 sayılı Yasaya göre yapılacak taksitlendirmelerde önceden açılmış dava varsa bu davlarla ilgili davadan feragat koşulu gerekecektir.
d) 2013, 2014, 2015, 2015 ,2016 ve 2017 yılları ile
ilgili ileri tarihlerde örneğin 2019 yılı içerisinde vergi dairesinden mükelleflere herhangi bir vergi ceza
ihbarnamesi tebliğ edildiği takdirde bu cezalar için
7143 sayılı kanunun 4.maddesi talep edildiği takdirde
çok önemli indirimler uygulanacaktır. Örneğin, gelen
cezanın tümü silinerek terkin edilecek olup, vergi aslının da %50’si silinip, sadece kalan %50 vergi 1 yıl içerisinde 6 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu avantajın
göz önünde bulundurulmasını bütün mükelleflere ve
konuyla ilgili meslek mensuplarının 7143 sayılı kanunun 4.maddesini bir kez daha gözden geçirmelerinde yarar vardır. Çünkü bu madde hükmü her zaman
geçerli olacak şekilde ileriki yıllarda üzerinde durması
gerekecektir. Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı tarafından
bastırılan kesinleşmiş ve dava aşamasındaki borçların yapılandırılması hakkında broşürde sade ve aydınlatıcı açıklamalar mevcuttur. (Bkz. Mükellef hizmetleri daire başkanlığı 2018, yayın no:286) www.gib.gov.
tr ayrıntılı bilgili bu siteden öğrenilebilir. Ayrıca vergi
iletişim merkezinin 444 0 189 nolu telefonundan bilgi
alınabilir.

Buna göre;
a) Tarhiyat safhasında olan ve kesinleşmemiş olan
vergi ve cezalar için 7143 sayılı Yasanın 4’üncü maddesi bugün için bile güncelliğini korumaktadır. Bu Yasaya göre yani 7143 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi
hüküm gereğince Ek/4A dilekçesinin düzenlenerek
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Özet
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde enerji verimliliği yaygın olarak bilinse de uygulamada genellikle sorunlu bölgede kalmakta veya uygulama ve işletme esnasında yeterince yararlanılamamaktadır. Bu durumda bazen
yatırım atıl olmakta bazen de yeterince kullanılmamaktadır. Bu makalede, öncelikle iklimlendirme ve soğutma
sistemlerinin yaşam sürecinden bahsedilecektir. Tasarım, seçim, uygulama, işletme ve bakım aşamaları hakkında
bilgiler verilecektir. Sonrasında bu sistemlerde enerji verimliliği sağlayan uygulamalardan doğal soğutma, ısı geri
kazanım, adyabatik soğutma, inverter kontrol, ön görülü mantık ve ısı geri kazanımlı ısı pompası hakkında bilgiler
verilecektir. Son olarak gerçek bir uygulama için veriler sunularak karşılaştırma yapılacaktır.
1. Giriş
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde enerji verimliliği yaygın olarak bilinmektedir. İklimlendirme sistemlerinde gerçek verimlilik; tercih edilen sistem verimliliği, cihaz verimliliği, uygulama kalitesi, işletme kalitesi, bakım
kalitesinin bileşkesidir. Uygulama, işletme, bakımın doğru yapılmaması sistem verimliliğine olumsuz etkileri olan
işlemlerdir. Bu işlemlerin eksik veya yanlış yapılması pek çok uygulamada enerji verimli cihazların verimliliğini
ortadan kaldırabilme veya olumsuz etkilemesi mümkündür. Bu nedenle iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde cihaz verimliliği kadar hatta bazı hallerde ondan daha önemli olarak gerçek verimliliğe dikkat edilmesi daha
önemlidir.
2. İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinin Yaşam Süreci
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin yaşam sürecinde beş önemli aşama vardır. Enerji verimliliği yüksek bir
iklimlendirme ve soğutma sistemi uygulaması için bu aşamaların çok dikkatli ve doğru bir şekilde geçilmesi gerekir. Bu aşamalar aşağıdaki Şekil 1’de görülmektedir [1]. Mükemmel yapılmış bir tasarım sonunda, satın alma
işleminin de çok dikkatli ve bilinçli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tasarım aşamasında hedeflenen sonuçlara
ulaşılmada önemli bir diğer hususta uygulamada, işletmede ve bakımda yapılması gereken işlemlerin net olarak
belirtilmiş olması ve uygulanmasıdır.

Tasarım

Uygulama

İlk
İşletmeye
Alma

İşletme

Bakım

Şekil 1.1. İklimlendirme ve soğutma sisteminin süreci
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İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki önemli bir diğer nokta ise sistem seçiminin doğru yapılmasıdır. İhtiyaç
doğrultusunda, gerçekleştirilecek projeye en uygun sistemi seçmek, sistem verimliliği açısından önemli bir kriterdir [2]. Aşağıdaki Şekil 1.2’de bir klima sisteminde seçim kriterleri listelenmiştir. Bu şekil incelendiğinde, uygun bir
iklimlendirme sistemi seçiminde birden çok parametrenin olduğu görülmektedir.
Klima Sistemi Seçimi
Yapının
konumu
ve şekli

Yapının
kullanım
amacı

Enerji
maliyetleri

İlk
yatırım
maliyeti
Cihaz
yatırımı
Yapıya
etkisi

İşletme
maliyeti

Kurulacak
toplam
kapasite

Cihazın
Yan ekipmanların

Konfor
ihtiyacı

Özel
ihtiyaçlar

Kesintisiz
çalışma

Bakım
kolaylığı

Sıcaklık

Hijyen

İklimsel uyum

Nem

Güvenlik

Arızasız Çalışma

İşletme
kolaylığı

Çevresel
etki

Yer
ihtiyacı

Çevresel
kaynak
kullanımı

İç hava kalitesi
Hava hızı
Ses
Görüntü

Şekil 1.2. Klima sistemi seçim kriterleri [1]

İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde uygulama, tasarım ve seçim aşamaları kadar önemli bir aşamadır. Zira
en verimli cihaz, uygun olmayan bir uygulama ile en verimsiz cihaz haline getirebilir. Uygulama için bir örnek vermek gerekirse, aşağıdaki Tablo 1.1 uygun bir örnek olacaktır. Bir soğutma veya ısıtma sisteminde enerji taşıyıcı
olarak hava yerine soğutucu akışkan seçmek her aşamada daha faydalı bir uygulama olacaktır. Enerjiyi taşıma
metodunun sistem verimine etkisi göz ardı edilecek kadar küçük değildir.
ENERJİ TAŞIMA AKIŞKANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
AKIŞKAN

İLK YATIRIM
MALİYETİ

HAVA

PAHALI

ENERJİ
TAŞIMA
MALİYETİ
PAHALI

SU

UCUZ

UCUZ

SOĞUTUCU

ÇOK UCUZ

ÇOK UCUZ

İÇ HAVA
KALİTESİ

İŞLETEME
BAKIM
KOLAYLIĞI
ZOR

İŞGAL ALANI,
HACMİ

ISIL
KONFOR

BÜYÜK

İYİ

İYİ

KÜÇÜK

İYİ

KÖTÜ

KOLAY

ÇOK KÜÇÜK

KÖTÜ

KÖTÜ

ÇOK KOLAY

Tablo 1.1. Enerji taşıyan akışkanların karşılaştırılması [1]

İklimlendirme ve soğutma cihazlarında ilk işletme esnasında yapılacak hatalar ve yanlışlıklar cihazın sürekli verimsiz çalışmasına neden olabilir. İlk işletmeye alma esnasında dikkate alınması gereken önemli hususlar aşağıda
belirtilmiştir:
• Debi ayarlarında (özellikle hava) vana veya damperden kısma yerine devir değiştirme tercih edilmeli,
• Ön görülen motor güçleri kontrol edilmeli, ön görülenden daha yüksek güçle çalışan motorların bağlı olduğu
pompa ve fan tesisatları kontrol edilmeli, gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır,
• Tesisatlar da varsa by-pass ve kısa devreler düzeltilmelidir,
• Yoğuşturucuların tıkanmasına veya çabuk kirlenmesine neden olacak etmenler önlenmelidir,
• Taze hava girişlerinde havanın normalden faza ısınmasına neden olacak etmenler önlenmelidir.
İşletme esnasında yapılacak periyodik kontrol ve izlemeler ile iklimlendirme ve soğutma cihazlarında önemli kazanımlar sağlanır [3]. İşletme esnasında yapılacak verimlilik artırıcı çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:
• Yüksek sıcaklıklı soğutma, düşük sıcaklıklı ısıtma yapmaya özen gösterilmeli,
• Dış hava sıcaklığının çok yüksek olduğu dönemlerde aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır,
• Dış havanın 40°C ve daha yukarıda olduğu dönemlerde mahal set sıcaklığını 1K yükseltiniz ve 25°C indirmeyiniz,
• Mahal’e verilen taze hava miktarını en düşük seviyeye getiriniz,
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• Pencerelerde radyasyon azaltıcı önlemler alınız,
• İlave edilebilme imkanları varsa doğal soğutma, ısı geri kazanım, adyabatik soğutma desteklerini sisteme dahil
edilmelidir.
Bakım esnasında verimlilik artırıcı işlemlerde öncelikler soğutma cihazlarında olmalıdır. Bakım esnasında verimliliği artırmak için aşağıdaki işlemleri yapmak faydalı olacaktır.
• Kondenser yüzeyleri sık periyodlar ile kontrol edilmeli, yüzeyi tıkayıcı kağıt, poşet, yaprak, vb. kirleticiler temizlenmelidir,
• Kondenserler, yılda bir kez (yüksek bina çatısında olanlar daha geç) kimyasal maddeler ile dikkatlice temizlenmelidir,
• Hava filtreleri sık periyodlarla temizlenmeli veya değiştirilmelidir,
• Kayış gerginliği sık periyodlar ile kontrol edilmeli ve uygun gerginlikte tutulmalıdır,
• Su tesisatındaki muhtemel hava cepleri periyodik olarak kontrol edilmelidir,
3. İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlayan Yöntemler ve Uygulama Örneği
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde enerji verimliliği sağlayan elemanları ve yöntemleri incelediğimizde ortak bazı işlemler görülmektedir. Enerji verimliliği sağlayan en etkin metotlar şu şekilde sıralanabilir;
• Doğal soğutma, dış ortam havası (ortam sıcaklığından düşük) veya dış kaynaktan (çevredeki deniz, göl, vb.) alınan hava veya su ile yapılan soğutmadır. Yıl boyu soğutma ihtiyacı olan tesislerde mekanik soğutma yerine doğal
soğutma yapmak %40’lara varan enerji tasarrufu sağlamaktadır [4].
• Isı geri kazanım, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere ısı geri kazanım sağlayan sistemlerdir. Su soğutma cihazlarından atılan ısının sıcaklığı 35~60ºC olduğu bir gerçektir. Bu atık ısının kullanılabilmesi
durumunda enerji maliyetinde önemli azalmalar olacaktır [5]. Isı geri kazanım sistemlerini %100 ısı geri kazanım
ve kısmi ısı geri kazanım olarak ayırabiliriz.
• Adyabatik soğutma destekli sistemler, kondenser önündeki havanın su ile adyabatik soğutulması vasıtasıyla
5~15K’lik soğutma yapma işlemidir. İyi uygulanmış bir adyabatik soğutma desteği ile %30’a varan enerji verimliliği
sağlamak mümkün olabilmektedir.
• İnverter kontrol, kompresör gibi bileşende inverter vasıtasıyla devir kontrolü sağlanarak sistem veriminin artırılması işlemidir. Soğutma cihazlarında kullanılan standart kompresöre inverter bağlanarak bu işlemin gerçekleşmesi mümkün değildir. İnverter kontrollü kompresörler özel olarak tasarlanmaktadır. İnverter kontrollü cihazlarda
kontrol senaryosunun kalitesi verimi artıran parametrelerden biridir.
• Ön görülü mantık kontrolü, gelişmiş kontrollü cihazlarda ortam konforunun garanti edilmesi, enerji tüketiminin
azaltılması ve yatırım maliyetlerinin minimize edilmesi hedeflenir (donanım yerine yazılım kullanarak). Gelişmiş
kontrollü cihazlarda, evaporasyon değerinin değişikliği evaporatör çıkış suyu sıcaklığı set değerinin değişikliği ile
sağlanarak yüksek enerji verimliliği sağlanır [6].
• Isı geri kazanımlı ısı pompası sistemleri, ısı geri kazanımlı ısı pompası sistemlerindeki yeni teknolojiler, geleneksel kazan sistemlerine kıyasla yıllık işletim maliyetlerinde %35’ten daha fazla tasarruf sağlamaya imkan verir [7].
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde enerji verimliliği sağlayan uygulamalardan biri olan ısı geri kazanımlı
ısı pompası sistemi için gerçek bir uygulama inceleyelim. Aşağıdaki Tablo 1.2’de Milano’da (İtalya) bulunan ve
2011 yılında yapılan tadilat sonucunda, LEED BD+C V3/2009 değerlendirme kılavuzuna göre altın seviye LEED
Sertifikası almış bir yapıda geleneksel sistem ile ısı geri kazanımlı ısı pompası karşılaştırılması görülmektedir.
Veriler incelendiğinde, klasik sistemde elektrik ve doğalgaz enerjisi ile birlikte kullanılarak soğutma ve ısıtma yapılmaktadır. Isı pompalı sistemde yalnızca elektrik kullanılmaktadır ve klasik sisteme göre biraz daha fazla elektrik
enerjisi kullanılmaktadır. Yıllık enerji maliyetleri kıyaslandığında geleneksel sisteme göre ısı pompalı sistem %25
daha az enerji maliyetine neden olmaktadır. Yıllık bakım maliyetleri de geleneksel sisteme göre %33 daha azdır.
İlk yatırım maliyeti ve elektrik tüketim miktarı geleneksel sisteme göre fazla olsa da 15 yıllık zaman diliminde ısı
pompalı sistem maliyeti %22 daha az olmaktadır ve karlı bir sistem haline gelmektedir.
48

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2018 • YIL: 21 • SAYI: 82

Uygulama

ÖMÜR MALİYET ANALİZİ
Geleneksel Sistem

Isı geri kazanımlı ısı pompası

Kurulum maliyeti

(€)

97.650,00

125.160,00 (+22%)

Elektrik tüketimi

(kWh)

326.057,71

498.399,86 (+34,5%)

Doğal gaz tüketimi

(m³)

79.945,96

-

Yıllık enerji maliyeti

(€)

104.102,74

77.251,98 (-25%)

Geri ödeme süresi

(yıl)

-

1,03

Yıllık bakım maliyeti

(€)

2.250,00

1.500,00 (-33%)

1.330.028,07

1.037.710,18 (-22%)

15 yıllık zaman diliminde Ö.M. (€)

Tablo 1.2 Gerçek bir uygulama için maliyet tablosu

4. Sonuç
Önceki bölümlerde bir iklimlendirme ve soğutma sisteminin yaşam sürecinden, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde enerji verimliliği sağlayan uygulamalardan ve gerçek bir uygulamadan kısaca bahsedildi. Sonuç olarak;
• İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde enerji verimliliğinin tek başına cihazların verimliliği ile sağlanması
mümkün değildir,
• İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde enerji verimliliği sistem seçimi ile başlar ve bakıma kadar geçen süreç,
bakımda devam eder,
• Herhangi bir nedenle baştan dikkate alınmayan bazı hususlar, kısmen sonradan ilave edilebilir. Bu nedenle sistem ve cihaz seçimi baştan çok dikkatli yapılmalıdır,
• İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin yaşam sürecinde oluşan değişimlerde, enerji verimliliği yüksek bir sisteme geçilmek sureti ile önemli kazanımlar yapılabilir,
• İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmalar çeşitli direktifler ile sürekli belirtilmektedir. Bu konuda yapılabilecek iyileştirmelerin kolay uygulanabilir olanlarını uygulayarak önemli kazanımlar sağlamak mümkün olabilir.
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Makale
ÖZET
Bu çalışmada bir oda içerisinde bulunan klimanın hava üfleme doğrultuları değiştirilerek farklı açılarda üflenen
havanın oda içindeki sıcaklık ve hız dağılımına ayrıca ısıl konfora etkisi nümerik olarak incelenmiştir. Analizlerde
kullanılan oda, üç boyutlu olarak modellenmiş ve hesaplamalar sonlu hacim yöntemi kullanılan bir paket program
kullanılarak sürekli rejim şartları kabulünde yapılmıştır. Analizlerde türbülans modeli olarak RNG k-ε, duvar yaklaşımı olarak ise Standard Wall Function kullanılmıştır. Oda içindeki bölgesel sıcaklık, hız ve türbülans yoğunluğuna
bağlı cereyan etkisini ifade eden Yüzde memnuniyetsizlik (PD) değeri çalışmada ısıl konfor parametresi olarak
tanımlanmıştır. Klima cihazının farklı üfleme açıları için mahal içinde sıcaklık, hız ve PD dağılımları elde edilerek
uygun ve uygun olmayan bölgeler tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Isıl Konfor, Yüzde Memnuniyetsizlik, Klima
ABSTRACT
In this study, while changing the blowing direction of the air conditioner which is located in a room, the effect of
the blowing angle into the temperature, velocity distribution and also thermal comfort was examined numerically. The room used in the analyzes was modeled in three dimensions and the calculations were made on the
assumption of steady state conditions using a packet program using the finite volume method. RNG k-ε was used
as the turbulence model and Standard Wall Function was used as the wall approach in the analyzes. The Percent
Dissatisfaction (PD) value, which expresses the effect of the local temperature, velocity and turbulence intensity,
is defined as the thermal comfort parameter in the study. Temperature, velocity and PD distributions were obtained for different blowing angles of the air conditioner and it was determined comfortable and uncomfortable
zones.
Keywords: Computational Fluid Dynamics, Thermal Comfort, Percent Dissatisfaction, Air Conditioning
1.GİRİŞ
Enerji verimliliği mühendislik uygulamalarında en önemli dizayn kriterlerinden birisidir. Evlerde kullanılan aletler
geniş bir pazara sahiptir ve enerji tüketilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden üreticiler tasarım ve üretim
süreçlerinde standartlara uygun çözümler bulmak zorundadırlar. Öte yandan tüketiciler yaşam kalitelerini artırabilmek için daha verimli ürünlere ihtiyaç duymaktadırlar. Diğer ev aletleri uygulamaları ile birlikte son zamanlarda
yüksek verimli split klimalara olan talep hızla artmaktadır. [1]Isı değiştiriciye ait ısı transfer verimi split klimaların
iç ünitesinin performansının nasıl geliştirileceği ile ilgili ana konulardan birisidir. Split klimaların ısıl performansının
geliştirilmesi günümüzde önemli bir çalışma konusudur. Bu yüzden farklı hava akış yapılarına sahip klimalar ısı
transfer performansının artırılması için yeniden dizayn edilmelidir. Literatürde yapılan birçok çalışmada hava akış
karakteristiklerini optimize etmek için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Deneysel çalışmalar zaman ve maliyet
açısından olumsuzluklara neden olduğu için çalışmalar daha çok nümerik olarak gerçekleştirilmektedir. Nümerik
metot kullanılarak elde edilen sonuçlar daha sonra deneysel veriler ile karşılaştırılmaktadır [2]. Chen [3] yaptığı
çalışmada 5 farklı türbülans modelini karşılaştırmıştır ve yalnızca iç hava akış problemlerinde RNG k-ε modelinin
uygun olduğunu iddia etmiştir. Cheong ve ark. [4] yaptıkları çalışmada RNG k-ε modelini ısıl konfor parametrelerinin tespit edilmesinde kullanmışlardır. Elde ettikleri sonuçların deneysel veriler ile uyumlu olduğunu tespit
etmişlerdir. Gebremedhin ve Wu [5] yaptıkları çalışmada 5 farklı türbülans modelini phoenics kodu kullanarak
çözmüşlerdir. Ortam akış karakteristiğini tanımlamada en uygun modelin RNG k-ε modeli olduğunu belirtmişlerdir. Gabi ve Klemm [6] klimadaki fan akışının aerodinamik analizini deneysel ve nümerik olarak incelemişlerdir.
Toffolo [7] CFD kodu kullanarak klima içi hava akışını nümerik olarak modellemiştir. Geometrik yapı ile hava fanı
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performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Tuztas ve Egrican [8] farklı şekildeki ısı değiştiricilere ait deneysel
dataları rüzgar tüneli kullanarak elde etmişlerdir. Hu ve ark. [9] 4 farklı geometriye sahip klimadan çıkan havanın
sesini ve akış hacmini incelemişlerdir. Kuas ve Başkaya [10] bir ofis içerisine verilen soğutma havasını türbülanslı
akış durumu için incelemişlerdir. Çözümlerini sonlu hacim metodunun kullanıldığı Phoenics kodu ile yapmışlardır.
Menfez konumlarının ısıl konfor üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Başkaya ve Eken [11] Phoenics yazılımını
kullanarak türbülanslı koşullarda ortam içerisindeki hava akışını 2 boyutlu olarak araştırmışlardır. Yüce ve Pulat
[12] yaptıkları çalışmada oda havalandırmasında ısıl konforun etkilerini nümerik olarak incelemişlerdir. Akış analizlerini farklı hava koşulları için gerçekleştirmişlerdir. Nümerik analizleri için Ansys Fluent paket programını kullanmışlardır. Posner ve ark. [13] deneysel olarak bir odanın hava miktarını tespit ettikten sonra nümerik çözüm
ile deneysel verilerden elde ettikleri sonuçları karşılaştırmışlardır.
Bu çalışmada ise, bir oda içerisinde var olan klima cihazının farklı üfleme çıkış açıları için, oda içindeki ısıl konfor
durumu nümerik olarak incelenmiştir. Bunun yanı sıra oda içerisindeki sıcaklık ve hız dağılımları da elde edilmiştir.
2. MODELLEME VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ
2.1. Geometrik Model
Yapılan çalışmada 3x3x4 metre boyutlarındaki oda ve oda içerisinde bulunan klima SolidWorks katı modelleme
programında oluşturulmuştur (Şekil 1).

Şekil 1. İçerisinde klima bulunan odanın katı modeli

Oda; 2 adet penceresi ve 1 adet kapısı olacak şekilde modellenmiştir. Analizlerin yapıldığı odanın bir apartmanın
ara katında olduğu varsayılmış buna bağlı olarak pencerenin olduğu duvarlar dış duvar, diğer duvarlar ise iç duvar
olarak tanımlanmıştır. Klima üfleme açıları 10°, 30°, 50° ve 70° olacak şekilde 4 farklı model oluşturulmuştur.
Daha sonra analizler yapılmak üzere 3 boyutlu modeller Ansys-Fluent programına aktarılmıştır.

54

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2018 • YIL: 21 • SAYI: 82

Makale
2.2. Ağ Yapısı
Ağ yapısı tetrahedral eleman yapısıyla oluşturulmuştur (Şekil 2). Meshten bağımsızlık çalışması yapılmış ve son
olarak 378205 eleman sayısına sahip ağ yapısında ısı transferinin yoğun olduğu bölgeler daha fazla elemana
bölünmüştür. (Şekil 3)

Şekil 2. Ağ yapısı

Şekil 3. Klima üfleme ağzındaki sık mesh

2.3. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yöntemi İle Çözüm Yöntemi
Bu çalışmada hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı olan Ansys’in Fluent modülü kullanılarak sistem çözülmüştür. Yapılan analizlerde akışın türbülanslı, sıkıştırılamaz, üç boyutlu ve sürekli rejimde olduğu kabul edilmiştir.
Çalışmada, oda içindeki hava akışı üç boyutlu Reynolds Ortalamalı Navier-Stokes (RANS-Momentum), enerji ve
süreklilik denklemlerini sayısal yöntemlerle çözen ANSYS Fluent 16 kullanılmıştır. Bu denklemler aşağıda gösterilmiştir.
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Kütlenin Korunumu Denklemi

Türbülanslı Momentum Denklemi

Türbülanslı Enerji Denklemi

Türbülans Kinetik Enerjisi Denklemi

Analizlerde RNG k-ε modeli türbülans modeli olarak seçilmiştir. Literatürde k-ε modelinin geniş bir uygulama yelpazesi olduğu görülmekte ve oda içi havalandırmada da sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda
bu modelin deneysel çalışmalara çok benzer sonuçlar verdiği görülmüştür. [12] RNG k-ε türbülans modelinde
kullanılan sabitler şu şekildedir: Cµ=0.0845, C1ε=1.42, C2ε=1.68, Prwall=0.85.
Analizde süreklilik, 3 boyuttaki hızlar, k ve epsilon değerleri için yakınsama kriterleri 1.10-5, enerji için ise 1.10-6
olarak seçilmiştir.
2.4. Başlangıç ve Sınır Koşulları
Çalışma senaryosunda yaz ayında sıcak çevre koşulları altında klima cihazı ile soğutma yapılmak istenmiştir. Dış
ortam sıcaklığı 32°C, klima üfleme sıcaklığı ise 19°C olarak seçilmiştir. Analizlerde pencerelere cam, kapıya tahta,
duvarlara ise alçı malzemesi tanımlanmıştır. Bu malzemelerin termofiziksel özellikleri Tablo 2.’de gösterilmiştir.
Kapı kalınlığı 10 cm., pencerelerdeki cam kalınlıkları 15 cm., duvar kalınlıkları ise 35 cm. kabul edilmiştir.
Yoğunluk (kg/m3)

Özgül Isı (J/kgK)

İletkenlik (W/mK)

Cam

2500

800

0,8

Alçı

2320

1138

0,5

Tahta

700

2310

0,178

Tablo 1. Malzemelerin Termofiziksel Özellikleri

Klima alt kısmından hava çıkışı, üst kısmında ise hava emiş menfezi olacak şekilde modellenmiştir. Pencere, kapı,
iç duvar, dış duvar, hava girişi ve hava çıkışı ile ilgili sınır koşulları Tablo 2.’de gösterilmiştir (Şekil 4).

56

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2018 • YIL: 21 • SAYI: 82

Makale

Şekil 4. Giriş, çıkış menfezlerinin, pencerelerin ve kapının model üzerinde gösterimi

Sıcaklık
(°C)

Hız
(m/s)

Basınç
(Pa)

Isı Taşınım Katsayısı
(W/m2K)

Giriş menfezi

19

0,5

-

-

Çıkış menfezi

-

-

0

-

32
25

-

-

25
8

İç ortama bakan
duvarların dışı

25

-

-

8

Dış ortama bakan
duvarların dışı

32

-

-

25

Dış Ortam (Pencerelerin Dışı)
Kapının Dışı

Tablo 2. Sınır Koşulları

Tablo 2.’deki sınır koşulları sabit olmak koşuluyla 4 farklı klima üfleme açısı için analizler yapılmış ve oda içerisindeki yüzde memnuniyetsizlik, sıcaklık ve hız dağılımları elde edilmiştir.
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3. HESAPLAMALAR VE BULGULAR
3.1. Yüzde Memnuniyetsizlik
Bulunduğu ortamın sıcaklığı kişinin dilediği konforun üzerinde ise kişi cereyanı (hava akımı) hoş bir esinti olarak
algılayabilirken, üşüyen bir kişi ise aynı şartlarda cereyan çok rahatsız edici bulabilir.
Cereyan literatürde yüzde memnuniyetsizlik ya da cereyan oranı şeklinde ifade edilen ve 1. nolu eşitlikte gösterilen bir formül ile matematiksel olarak tanımlanabilmektedir. Fanger 1989 yılında yayınladığı makalesinde cereyanı aşağıdaki gibi ifade eder; [15]
PD = (34-T)(V-0.05)0.62(0.37V Tu + 3.14)

(1)

PD = Memnuniyetsizlik yüzdesi (%)
Tu = Türbülans şiddeti (%) (%10-60)
T = Hava sıcaklığı (ºC) (20-26)
V = Lokal ortalama hava hızı (m/s)
(1) nolu denklemde ifade edilen eşitliğin kullanımı bazı durumlarda kısıtlıdır. Daha açık bir ifade ile hava hızının
0.05 m/s den küçük ise bu hız 0.05 m/s’ye eşitlenmelidir. Ayrıca sıfırın altında çıkan PD değerleri de sıfıra eşitlenir.
PD %100 ün üzerine çıktığında ise değer %100 de sabitlenir. ASHRAE standardına göre PD değeri %15 ve altı için
konforlu kabul edilmiştir.
10°, 30°, 50° ve 70° üfleme açıları için YZ düzleminden, baş hizasından, farklı XY kesitlerinden elde edilen yüzde
memnuniyetsizlik (PD) dağılımları sırasıyla Şekil 5., Şekil 6. ve Şekil 7.’de gösterilmiştir. Bundan sonra verilen şekillerde sol üst; 10°, sağ üst; 30°, sol alt; 50°, sağ alt; 70° için olan dağılımları ifade etmektedir.

Şekil 5. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen PD dağılımları (YZ düzlemi)
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Şekil 6. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen PD dağılımları (Baş hizası)

Şekil 7. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen PD dağılımları (XY kesitleri)

Şekil 5., Şekil 6. ve Şekil 7.’den klima üfleme açısı arttıkça konforsuz bölgelerin yere daha yakın bölgelerde ve klimanın bulunduğu duvara daha yakın yerlerde oluştuğu da görülmektedir.
3.2. Sıcaklık ve Hız Dağılımları
10°, 30°, 50° ve 70° üfleme açıları için YZ düzleminden elde edilen sıcaklık ve hız dağılımları sırasıyla Şekil 8. ve
Şekil 9.’da gösterilmiştir. Ayrıca yine YZ düzleminden akış çizgileri de elde edilip Şekil 10.’da gösterilmiştir.
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Şekil 8. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen sıcaklık dağılımları (YZ düzlemi)

Şekil 9. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen hız dağılımları (YZ düzlemi)
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Şekil 10. Oda içerisinde farklı üfleme çıkış açıları (10°, 30°, 50° ve 70°) için elde edilen akış çizgileri (YZ düzlemi)

Şekil 10.’a bakıldığında 10°, 30°, 50° üfleme açılarında toplamda iki adet girdaplı bölge gözükürken, 70° üfleme
açısında ise bir adet girdaplı bölgenin oluştuğu görülmektedir.
4. SONUÇLAR
Yapılan bu çalışmada 4 farklı klima üfleme açısı için cereyan değerleri nümerik olarak hesaplanmıştır. Sıcaklık ve
hız dağılımları, cereyan değerleri ve akış çizgileri seçilen farklı düzlemlerde gösterilmiştir. Ortalama bir insanın baş
hizası civarında, oda boyunca (4 m.) cereyan değerinin değişimi elde edilmiştir ve bu değerler aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir. Z ekseninin 0 olduğu nokta klimanın bulunduğu duvarı temsil etmektedir.

Şekil 11. Baş hizasında, oda boyunca PD değerinin değişimi
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Daha önce bahsedildiği üzere ASHRAE standardına göre PD değeri %15 ve altı konforlu kabul edilmektedir. Buna
göre grafikten oda boyunca hangi bölgelerin hangi üfleme açısında konforlu veya konforsuz olduğu anlaşılmaktadır. PD=15 çizgisinin üzerinde kalan bölge ısıl konfor açısından yetersizdir. Ayrıca bir odadaki hava hızı 0,05 m/s
den daha düşük ise o odadaki havalandırmanın ve iç hava kalitesinin yetersiz olduğu söylenebilir. İlk olarak ortalama bir insanın baş hizasından alınan oda içindeki hava hızı ortalamalarına bakılmıştır ve Tablo 3’ den de görüldüğü
gibi dört açıda da 0,05 m/s hava hızı şartı yakalanmıştır.
Baş Hizası Ortalama Hız
(m/s)

Klima Üfleme Açısı
(°)

0,073

10

0,066

30

0,060

50

0,073

70

Tablo 3. Baş Hizasındaki Ortalama Hava Hızları

Cereyan değerlerine bakıldığında 10°C üfleme açısında konforsuz bölgenin (1,2-1,85 m arası) daha çok olduğu
gözükmektedir. Buna karşın 70° üfleme açısında ise 0,3-0,6 m dışında kalan bölgede ısıl konfor şartı sağlanmaktadır. Ayrıca oda içerisinde farklı üfleme çıkış açılarında (10°, 30°, 50° ve 70°) farklı XY kesitleri için elde edilen PD
dağılımlarına bakıldığına üfleme açısı 70° olduğunda daha az bölgede cereyan oluştuğu görülmektedir. Bu veriler
ışığında, verilen şartlardaki optimum üfleme açısının 70° olduğu görülmektedir.
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HİJYENİK KLİMA ve HAVALANDIRMA SİSTEMİ (DIN1946/4 Std.)

CAV Sabit Debi kontrol cihazı

VAV Değişken Debi kontrol cihazı

S.O.D. Shut-off sızdırmaz damper

Ameliyathane kontrol paneli

Laminer Flow Tavan Ünitesi
Yangın Damperi - Sigortalı
Laminer Hava Akışı
Termal Kamera

turbulent

Hepa filtre
Hijyenik klima santrali

Hijyenik paket tip klima cihazı

HASTANELER, AMELİYATHANELER ve YAN
ÜNİTELERİNE AİT;
- PROJELENDİRME
- SİSTEM MONTAJI ve ANAHTAR TESLİMİ YAPIMI
Adres: Birlik Mah. Kemalpaşa Cad. No: 211-A Altındağ / BORNOVA - İZMİR
Tel: 0(232) 346 06 71 Pbx
e-mail: kliterm@kliterm.com Web: www.kliterm.com

- TÜM VALİDASYON TESTLERİ İLE BİRLİKTE
KOMPLE KURUYORUZ.

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.

THE EXHIB
RE
ITI
FO

15.

1

8

1 DAY

ON

BE

chillventa.de/potential

1 0. 2 0

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

1
ACS

2
Aday

3
Aera

4
A Klima

5
Ak-Maks

6
Aksal

7
Aldağ

8
Alindair

9
Almira
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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

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 Egetek Makina

33 Ege Vizyon

34 Erhalim

35 Ekinoks

36 Ekofin

37 Ekonsat

38 Ema Enerji

39 Emsaş

40 Eneko

41 Ercan Teknik

42 Ergül Teknik

43 FabricAir

44 Fanart

45 Form

46 Friterm

47 GMD Genel Mekanik Dizayn

48 Güldem

49 HB Mekanik

50 HCS Teknik

51 Isıdem Yalıtım

52 ISM Makina

53 İmas

54 İmbat

55 İmeksan

56 İnci Enerji

57 Karataş Soğutma
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Üyelerimizin iletişim bilgilerine
www.essiad.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
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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

58 Karyer

59 Klas Klima

60 Klimaİtalya

61 Klimasan

62 Kliterm

63 Lazer

64 Makro Teknik

65 Matesis

66 Mekanik Tesisat

67 Maktes Müh.

68 Mertekso

69 Messan

70 Meytes Tesisat

71 MGT Filtre

72 Mitsubishi Electric

73 MS Klima

74 MTT

75 Murat Teknik

76 Net Soğutma

77 Nursaç Havalandırma

78 Ode Yalıtım

79 Ontek

80 Otto Otomasyon

81 Öge Müh.

82 Öz-Ge Müh.

83 Öztaş/GreenCooler

84 Pnöso

85 Prodek

86 Rast Enerji

87 RD Grup

88 Ref Isı

89 Rothenberger

90 Salvo

91 Savaşlar

92 Sevel Dondurma Makinaları

93 Sisbim

94 SPA Mekanik

95 Systemair HSK

96 Teknion

97 Teknofan

98 Terkan

100 Termomak

99 Termokar

101 Termosan

102 Tolerans Müh.

103 Trio İklimlendirme

104 Trox Turkey

105 Tunç Tesisat

106 Türkoğlu Makina

107 Ulus Soğutma

108 Uzay Mekanik

109 Ün-Sal Makina

110 Üntes

113 Yılmazer

111 Venco

112 Vengrup
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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

