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Vitoclima.
Viessmann‘dan her ihtiyaca uygun klima programı. 

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

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

Vitoclima ürün programı:

Vitoclima 300-S/HE 
Free Joint çoklu 
sistem klimaları

Vitoclima 333-S 
ALL DC INVERTER
VRF Klima sistemleri

Vitoclima_Programm_195x270_TR.indd   1 04.01.18   16:03





Sürdürülebilir çevre için
yenilikçi ürünler

Yüksek Verimli Isı
Geri Kazanım Bataryası

Atnalı Isı Borulu
Nem Alma Ünitesi

Paslanmaz Borulu NH3 
ve Glikol Soğutucular

Islak - Kuru 
Soğutucular

Kanal Tip
Isıtma ve Soğutma
Bataryaları

Sıcak-Soğuk
Su Bataryaları

Hava Soğutmalı
Kondenser

Oda Soğutucular

SERTİFİKALI
GEOMETRİLER ID No

M2522-3/8” 14.06.001
F3228-12mm 14.04.002
F3833-12mm 14.04.003
F3833-15mm 14.04.004
M4035-12mm 14.04.005
M4035-15mm 14.04.006

Tasarım ve uygulamalarınızda
Friterm A sınıfı ürünleri tercih ediniz.

facebook.com/friterm linkedin.com/company/fritermtwitter.com/friterm

Merkez / Fabrika:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
No:10  X-12  Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com
www.friterm.com
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•İlanların her türlü hukuki ve mali sorumluluğu ilan verene aittir. Dergideki yazı ve fotoğraflardan kaynak belirtilmeden alıntı yapılamaz.
•Dergimiz basın ahlak kurallarına uymayı kabul ve taahhüt eder. Makale ve bilimsel yazılardaki hukuki ve teknik sorumluluk yazarına aittir.
•Geçmiş sayılara, makale ve bilimsel yazı fihristine ve yazım kurallarına www.essiad.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
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Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU Ziyaret Edildi
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UYGULAMA

MAKALE

Izmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem DEMIRTAŞ Ziyaret Edildi

ESSIAD Işbirliği ile Ercan Teknik Ürün Tanıtım Günleri 
Gerçekleştirildi

ESSIAD’ın Okuldan Işe Projesi T.C. Içişleri Bakanlığı Dernekler 
Dairesi Başkanlığı Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı

ESSIAD, Geleneksel Öğle Buluşması Etkinliğinde Uğur YÜCE’nin 
Konukluğunda Üyelerini Buluşturdu

Dünyada ve Türkiye’de Kümelenme Örnekleri

Eneko A.Ş. Şirket Sahibi Sayın Ufuk UĞURAL ile Iklimlendirme 
Sektörüne Bakış

Sektörden Haberler ve Ürün Tanıtımları

Yeni Nesil Soğutucu Akışkan R32 Hakkındaki Son 
Gelişmeler ve Kigali Anlaşmasının Getirdikleri

2018 Yılı Yasal Defterlerin Tasdiki Prosedürleri

Isı Geri Kazanımlı Iklimlendirme Sistemlerinin 
Psikrometrik Prosesler Açısından Incelenmesi

Standart Soğutma Çevrimi için Optimum Soğutkanın 
Lee-Kesler Hal Denklemi Ile Belirlenmesi
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HERKES EVININ ÖNÜNÜ SÜPÜRSÜN…

İklim Taahhütleri ve İklim Hedefleri…

76. sayıda iklim değişikliği ve enerji bakışı 2016 ko-
nularına yoğunlaştığımızda, Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın (IEA) bu konudaki yayınlarında: “Enerji 
Bakışı 2016” kitabında bazı üzerinde durulan konular 
ve başlıklarını sıralamış ve 78. bu sayıda enerji gerek-
siniminin büyümeye devam ettiğini vurgulamıştık. 

Bu başlıklara devam edecek olursak,  bu sayımızda 
iklim taahhütleri ve iklim hedefleri üzerinde durmak 
istiyorum.

Paris Anlaşması, iklim müzakerelerinin önemli bir ki-
lometre taşıydı ve verilen taahhütler, düşük karbonlu 
enerji geleceğine geçiş için teşvik sağlıyordu. Ek izle-
nen politikalardaki taahhütler ve yenilenebilir enerji 
üretiminin düşen maliyetleri, enerji sektörünün her 
zamankinden daha hızlı karbon salımının azaltılma-
sı anlamına geliyor: Yeni Politikalar Senaryosu’nda 
2040’larda elektrik üretimi üçte ikiden fazla yüksel-
mesine rağmen, emisyon büyümesi aynı oranlarda 
gerçekleşmez ve durgunlaşır. Bu geçiş, diğer sektör-
lerde geride kalmakta ve elektrikli taşıtlar teknolo-
jisinin ilerlemesine rağmen nakliye konusunda ya-
vaşlamaktadır. Küresel enerji ile ilgili CO2 emisyonları 
2040 yılında 36 Gt’a yükselmeye devam ediyor, an-
cak tarihsel olarak olduğundan çok daha düşük bir 
oranda. 

Enerji ile ilgili tüm sera gazlarının emisyonları, 2030 
yılında Yeni Politikalar Senaryosu’nda 42 Gt’tan az 
bir seviyeye çıkıyor ve bu enerji sektörü için Paris 
sözleşmesindeki katkılarla (Ulusal olarak Belirlenmiş 
Katılımlar) gerekli olanın biraz altındadır. Bunun baş-
lıca nedeni, uygulanmasına yönelik önemli adımların 
atılmasıdır: Çin, enerji ve emisyon hedeflerini aşma-
ya hazırlanıyor ve Hindistan temiz enerji hedefleri-
ni aşacak. Ek enerji verimliliği iyileştirmeleri, düşük 
petrol fiyatlarının şu anda meydan okuduğu Avrupa 
Birliği’nde ve ABD’de belirtilen hedefleri gerçekleş-
tirmenin anahtarıdır, bu ülkelerde düşük yakıt fiyat-

larına rağmen, şu anda hedef yol aracı yakıt ekono-
misi standartlarını gerçekleştirmektir.

Paris Anlaşması’nın “2°C’ın çok altında” hedefi-
nin pratikte ne anlama geleceği henüz belli değildir. 
Olası bir yol, enerji sektörünün kümülatif CO2 emis-
yon bütçesini 2100 ila 830 Gt, yani 450 Senaryo se-
viyesinin 250 Gt altına düşürmesidir. Enerji sektörü 
emisyonlarının yaklaşık 2060 yılına kadar net sıfı-
ra ihtiyaç duyması gerekir. Bu, 450 Senaryosunda 
çok düşük karbonlu teknolojilerin belirgin bir şekil-
de yükselmesini gerektirecek müthiş bir sorundur. 
Örneğin, 1,5 milyar elektrikli araca ihtiyaç duyula-
caktır, araçların 2040 yılına kadar yolda olması, 450 
Senaryosundakinden iki katından fazla olması olma-
sını gerektirecektir. Enerji sektöründe, düşük karbon-
lu enerji kapasitesinin payı yaklaşık % 80’e ulaşırken, 
2040 yılında ortalama 65 g CO2 / kWh’ye dekarboni-
ze edilmesi gerekecektir.

1,5°C’lik bir sıcaklık hedefiyle ilişkili enerji sektörü 
zorluğu oldukça belirgindir: 2040 yılının başlarında 
net sıfır emisyona ulaşması gerekebilir. Bunun ger-
çekleşmesi için, tüm son kullanım sektörleri benzeri 
görülmemiş bir hızla elektriklendirilmelidir ve pratik 
olarak tüm güç ve ısı üretiminin düşük karbon olması 
gerekir. Yerine koymanın güç olduğu sektörlerde fo-
sil yakıt kullanımından kaynaklanan artık emisyonları 
telafi etmek için biyolojik kütlenin, karbon tutma ve 
depolamayla hızlı bir şekilde yer alması gerekecektir. 
Gelecekteki teknoloji kullanılabilirliği ne olursa olsun, 
CO2 emisyonlarında hızlı bir şekilde radikal azalma-
lara, bilinen her teknolojik, davranışsal ve düzenle-
yici dekarbonizasyon seçeneğini kullanarak, gerek 
duyulacaktır.

Anlaşılan bu önlemler sıkı bir biçimde tüm ülkelerin 
katılımı sağlanmadıkça, iklim giderek bozulacak, ne-
fes almak zorlaşacak… Sözü anlamak gerekir…

Son söz:

Özdemir ASAF’ın 194 no’lu etikası çok çok düşündürücü…

“Herkes evinin önünü süpürsün, kent temiz olacaktır.”

-Tozsuz sokaklı ülkeler için ne güzel öğüt… Demek dinle-
mişler ve süpürmüşler.
-Hayır, o hiç önemli değil : Sözü anlamışlar.

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör
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Sevgili Okuyucularımız,

2017 yılını tamamlayıp yeni umutla-
rın yeşermesini ümit ettiğimiz 2018 yı-
lına başlıyoruz. Yeni yılın ülkemize ve 
sektörümüze huzur ve refah getirmesini 
dilerim.

Yılın son günlerinde çok acı bir haber-
le sarsıldık. Mütevelli Heyeti Üyesi oldu-
ğumuz ISKAV’ın kıymetli Yönetim Kurulu 
Başkanı, üyemiz Systemair HSK’nın 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, sektörümüzün değerli duayeni Vural 
EROĞLU 28 Aralık 2017 tarihinde geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle vefat etti. 
Sektörümüze yaptığı katkılar ve değerli çalışmalar ile kendisini her zaman 
minnetle anacağımız sevgili Ağabeyime Allah’tan rahmet, sevenlerine baş-
sağlığı dilerim.

Ekim ayı başında Derneğimiz için müjdeli ve onur verici bir haber aldık. 2014 
yılından beri Dernek öz kaynakları ile yürüttüğümüz “Okuldan İşe Projesi” T.C. 
İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge 
kapsamında desteklenmeye hak kazandı. 10 Ekim 2017 tarihinde T.C. İzmir 
Valiliği’nde düzenlenen törende protokolünü imzaladığımız projede mesle-
ki eğitim almakta olan öğrencilere sektörümüzün tanıtılması, sevdirilmesi  ve 
sektör firmalarımızda istihdam edilmeleri için başvurularının teşvik edilmesi 
hedeflenmektedir. 

ESSİAD’ın proje ortağı olarak görev aldığı, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tara-
fından yürütülen “Geleceğe Değer Katmak Projesi” 2017 yılı Mayıs ayında ta-
mamlanmıştı. Başarılı AB projelerinin bilinirliğinin arttırılması, yeni projele-
re ilham vermesi ve sonuçlarının yaygınlaştırılması amacı ile hazırlanan Sivil 
Toplum Diyaloğu Belgeseli’nde projemiz için geniş bir yer ayrıldı ve BEIN IZ 
TV’de yayınlanmaya başladı. Bilfiil her aşamasında yer aldığımız ve yürüttü-
ğümüz bir çalışmayı belgesel formatında, dışarıdan bir gözün bakış açısı ile iz-
lemek bizler için de çok güzel bir deneyim oldu.

Yaz aylarının rehavetini üzerimizden attıktan sonra Kasım ayında TARKEM 
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur YÜCE’nin katılımı ile Öğle Buluşmamızı gerçek-
leştirdik. Yeni üyelerimizin de büyük ilgi gösterdiği buluşma, hem yeni hem de 
mevcut üyelerimiz için iş yoğunluğu nedeni ile bulmakta zorlandığımız sohbet 
ortamına vesile oldu. 

Sektörümüzdeki yeni yatırımlar hızını kesmeden devam ediyor. İsimleri sa-
yarken eksik bırakmayayım endişesi ile ilk aklıma gelenler Mitsubishi Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde, 2017’de 50. Yılını kutlayan Aldağ Akhisar/
Manisa’da, Fita Teknik ve Teknogen Torbalı’da, Systemair HSK İstanbul’da yeni 
fabrikalarını hizmete açtı. Üyelerimizden Karyer, Aera, Messan, Ekofin, EMA, 
Dinamik ve buradan ismini belirttiğim ya da belirtemediğim tüm yatırımcıları 
kutluyor, istihdam seferberliğine katkı sağlayacak bu imkanları yaratmaların-
dan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Derneğimiziin ve üyelerimizin yurtiçinde ve yurtdışında daha fazla tanıtabil-
mek ve dernek yayınlarımızı daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için ESSİAD 
Mobil uygulamasını hayata geçirdik. Hem Apple Store ve hem de Andoid 
Market üzerinden indirilebilen ücretsiz “ESSİAD Uygulaması”nı telefonunuza 
ve tabletinize kurduğunuzda derneğimizi ve üyelerimize daha da yaklaşmış 
oluyorsunuz. Bu vesile ile tüm sektörümüzü ESSİAD Mobil Uygulama’yı kul-
lanmaya davet ediyorum.

ESSIAD 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

Genel Sekreter
Aylin GEL

ESSIAD Denetleme Kurulu

Başkan
Akın KAYACAN

Başkan Yardımcısı
Suat KARAKAŞ

Raportör
M. Turan MUŞKARA

Reklam/Sayfa Dizini



ESSİAD’dan
E

S
S

I
A

D
’

D
A

N
Öte yandan bu yıl 20. yaşını kutladığımız; 20 yıldır kesintisiz olarak her üç ayda bir yayınladığımız 
“Soğutma Dünyası” dergimiz “Turkcell Dergilik”te yayınlanmaya başlandı. Turkcell ile dergimiz arasın-
dan yapılan işbirliği kapsamında Turkcell ve diğer operatörlerin kullanıcıları dergilik üzerinden dergimi-
zin güncel sayısına ve isterlerse arşivine ücretsiz olarak erişebilecekler, istedikleri her yerde “Soğutma 
Dünyası”nı okuma imkanına kavuşacaklardır. Bu müjdeli haberi de bu vesile ile vermek isterim. 

Sayın Okurlar,

Soğutma Dünyası dergimiz tamamen dernek imkanlarımız dahilinde üretilmekte ve herbir sayının ha-
zırlanmasında başta dergi Yayın Kurulumuz olmak üzere Dernek çalışan arkadaşlarımızın emekleri ve 
reklam verenlerimizin bütçe imkanı ile baskı yapabilme şansını el ediyoruz. ESSİAD Mobil Uygulama ve 
Turkcell Dergilik üzerinden İlk günden itibaren ulaştığımız yüksek indirme sayıları hepimizi çok mutlu 
etti. Bu ilgiye karşılık olarak da bu sayımızda “Oteller özel eki” hazırladık. Dergimiz ile beraber Türkiye 
genelindeki prestijli Otellere, Teknik Müdürlüklerine de dağıtımı yapılacak özel ekimizde, sektörümüze 
ait ürünleri ve uygulama örneklerini paylaşıyoruz.

2018 yılı başında derneğimizi yine yoğun günler bekliyor. Şubat ayında ISK–SODEX Fuarı’nda ESSİAD 
ve EHİS LAB’a ait iki stand ile sizlerle buluşuyoruz. Mart ayında ise Milano/İtalya’da düzenlenen MCE 
Mostra Convegno Expocomfort Fuarı’na KOSGEB desteği ile planladığımız heyet ile birlikte gideceğiz. 
Henüz MCE Heyetine kayıt yaptıramamış olan sektör firmalarının acele etmesini diler, MCE fuarında 
açacağımız ESSİAD standımıza tüm sektörümüzü misafir etmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek 
isterim. 

Yeni yıla dair ülkemiz ve sektörümüz için iyi dileklerimi bir kez daha tekrar edip Derneğimizi bekleyen 
yoğun günlerin tüm sektörümüz adına müjdeli haberler getirmesini dilerim.

Saygılarımla,

Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vefat ve Başsağlığı
Mütevelli Heyeti Üyesi olduğumuz ISKAV’ın kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı, 
üyemiz Systemair HSK’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, sektörümüzün 
değerli duayeni Vural EROĞLU 28.12.2017 tarihinde geçirdiği ani kalp krizi ile 
vefat etti.

Aslen Kilisli olan Vural EROĞLU, iklimlendirme serüvenine İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde (İTÜ) aldığı makina mühendisliği eğitimi ile başladı. Okul hay-
atından itibaren girişimci yapısıyla ön plana çıkan Eroğlu, 40 yılı aşkın süredir 
iklimlendirme ve havalandırma sektörüne emek vermeye devam ediyordu.
Sektörün Türkiye’deki gelişimine tanıklık eden Eroğlu, kendi firması olan HSK’yı 
1981 yılında kurdu. Avrupa’nın önemli firmalarından olan Systemair ile 2012 
yılında yollarını birleştiren HSK, kendi öz kaynaklarına ek olarak EBRD (Avrupa 

İmar ve Kalkınma Bankası) kredisi ile beraber 15 milyon Euro’luk yatırım yaparak 2017 yılında yeni fabrikanın 
açılışını gerçekleştirdi. Sanayici, iş adamı ve makina mühendisi kimliği ile tanınan Eroğlu TOBB İklimlendirme 
Meclisi Üyesi olarak sektöre katkı vermeye devam ediyordu.

ESSİAD ailesi olarak Vural EROĞLU’na Tanrı’dan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sektörümüze başsağlığı dileriz.

EKİM KASIM ARALIK 2017 YIL: 20 SAYI: 796 EKİM KASIM ARALIK 2017 YIL: 20 SAYI: 796





ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Hüseyin VATANSEVER, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU, 

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ

ESSİAD’dan Haberler

Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU Ziyaret Edildi

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Güray KORUN, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin 
VATANSEVER ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül 
SEVER MENKÜ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz KOCAOĞLU’nu makamında ziyaret etti. 

10 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette başta 
EHİS LAB olmak üzere ESSİAD’ın yürüttüğü projeler ve 
güncel faaliyetler hakkında bilgi aktarıldı.

TSE ile Toplantı Gerçekleştirildi

Türk Standartları Enstitüsü Ege Bölge Koordinatörü 
Kürşat YILMAZ ve Elektroteknik Makina Grubu 

Şefliği Kıdemli Tekniker Serkan KAYA 3 Kasım 2017 
tarihinde ESSİAD’ı ziyaret etti.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Üyeleri A.Sait GÜRSÖZ, Serhan 
GÜNDOĞAR, Özay ERVARDAR BİLGİCİ, ESSİAD Genel 
Sekreteri Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katıldığı toplantıda 
TSE Ege Bölge Koordinatörlüğü çalışmaları, ESSİAD 
faaliyetleri ve yürütmüş olduğu projeler hakkında bilgi 
alışverişinde bulunuldu. TSE, Suudi-Arabistan’a ihracat 
için gerekli olan SASO belgelendirmesi konusunda 
yetkili kurum olduğuna dair bilgilerini paylaştı.

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Türk Standartları 
Enstitüsü Ege Bölge Koordinatörü Kürşat YILMAZ, ESSİAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Elektroteknik Makina 
Grubu Şefliği Kıdemli Tekniker Serkan KAYA, ESSİAD Yönetim 

Kurulu Üyeleri Serhan GÜNDOĞAR ve Özay ERVARDAR BİLGİCİ
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ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 

Güray KORUN ve Ebru KARAKIRAN, Yönetim Kurulu 
Üyesi A.Sait GÜRSÖZ, 2009-2011 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Ticaret Odası 55. 
Makina Grubu Komite Üyesi Kerim GÜMRÜKÇÜLER 
ve Genel Sekreter Aylin GEL’in katılımı ile İzmir Ticaret 

Odası Başkanı Ekrem DEMİRTAŞ ziyaret edildi. 

18 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette 
ESSİAD faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi 
aktarıldı. Demirtaş, Menderes’te kurdukları Teknopark 
hakkında bilgi verdi.

Izmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem DEMIRTAŞ Ziyaret Edildi

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, 
2009-2011 Dönemi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzmir Ticaret Odası 55. Makina Grubu 

Komite Üyesi Kerim GÜMRÜKÇÜLER, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem DEMİRTAŞ, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru KARAKIRAN, 

Genel Sekreter Aylin GEL

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Izmir Temsilcisi Ceyhan ÇIÇEK Ziyaret Edildi

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 
Yönetim Kurulu Üyesi A.Sait GÜRSÖZ, 
Genel Sekreter Aylin GEL ve ENSİA Genel 
Sekreteri Zeliha SİLLELİ ÜNAL’ın katılımları 
ile 18 Ekim 2017 tarihinde T.C. Avrupa 
Birliği Bakanlığı İzmir Temsilcisi Ceyhan 
ÇİÇEK ziyaret edildi. 

İlgili ziyarette ESSİAD olarak başvurusunu 
yaptığımız ve proje ortaklarımız arasında 
İtalyan Ticaret Odası, Enerji Sanayicileri ve 
İş Adamları Derneği (ENSİA), EUROVENT 
Association ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 
yer aldığı “Birlikte, Tek Ses!” başlıklı AB projesi hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiş, ileri dönemde açılacak yeni 
proje çağrıları hakkında bilgi alınmıştır. 

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, 
ENSİA Genel Sekreteri Zeliha SİLLELİ ÜNAL, T.C. Avrupa Birliği 

Bakanlığı İzmir Temsilcisi Ceyhan ÇİÇEK, ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Güray KORUN, Genel Sekreter Aylin GEL
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Proje kapsamında neler yapılacak? 

ESSİAD’ın 2014 yılından beri kendi imkanları 
ile sürdürmüş olduğu proje, T.C. İçişleri 
Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 
tarafından “T.C. İçişleri Bakanlığı Bütçesinden 
Derneklere Yardım Yapılması Hakkında 
Yönerge” kapsamında desteklenmeye hak 
kazanması ile resmi olarak tescillenmiş oldu. 

1 Kasım 2017 tarihinde başlayan ve bir yıl 
sürecek olan proje kapsamında gençlerin 
eğitim ve istihdamının arttırılması amacı ile 
mesleki eğitim almış öğrencilere sektörün 
tanıtılması ve sevdirilmesi, öğrencilerin 
sektörde istihdam edilmesi hedeflenmektedir. 

Proje kapsamında üniversitelerin mühendislik 
fakülteleri ve meslek yüksekokulları ile teknik 
liselerde sektör sunumları gerçekleştirilecek, 
öğrencilerin iş alanlarını daha yakından 
inceleyebilmeleri için teknik geziler 
düzenlenecektir. Sektöre ilgi duyan öğrencilere firmalarda staj ve istihdam imkanları sunulacaktır. Böylece sektördeki 
nitelikli personel eksikliği giderilecek, bölge genç istihdamına katkıda bulunulacaktır.

ESSİAD’dan Haberler

ESSIAD’ın Okuldan Işe Projesi 
T.C. Içişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 

Tarafından Desteklenmeye Hak Kazandı

ESSİAD’ın T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler 
Dairesi Başkanlığı’na “T.C. İçişleri 

Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım 
Yapılması Hakkında Yönerge” kapsamında 
başvurusunu yapmış olduğu Okuldan İşe Projesi 
desteklenmeye hak kazandı. 

İzmir ilinde toplam 9 derneğin hak kazandığı 
destek için protokol imza töreni 10 Ekim 
2017 tarihinde T.C. İzmir Valiliği’nde Vali 
Yardımcısı Mustafa YILDIZ ev sahipliğinde İl 
Dernekler Müdürü Turgay ESEN, Şef Ceyda 
Seyhan ve Memur Pembe Şenol’un katılımı ile 
gerçekleştirildi. 

Proje protokolü imza töreninde ESSİAD’ı Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim 
Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ ve EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ temsil etti. 

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Başkan 
Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, T.C. İzmir Vali Yardımcısı Mustafa 
YILDIZ, T.C. İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay ESEN

Yönetim Kurulumuz, T.C. İzmir Vali Yardımcısı Mustafa 
YILDIZ, T.C. İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay ESEN 
ve  “T.C. İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere 

Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” 
kapsamında destek alan dernekler ile birlikte.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.
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İȘLETMELERİNİZDE İȘ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
İLE İLGİLİ SORUNLARINIZIN İNSAN VE ÇEVRE 
ODAKLI ÇÖZÜMLERİ İÇİN BİZİ ARAYIN, 
GELELİM, GÖRÜȘELİM, ÇÖZELİM...

NEDEN JET-PULSE FİLTRE ?

WHY JET-PULSE FILTER ?

TOZSUZ

KOKUSUZ

DUMANSIZ

On-site Inspection;
Exact Solutions To 

Your Problems

68 Yıllık Tecrübe;
 Deneyimli Teknik 

Kadro ile İșletmenize 
Özel Çözümler

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

Technical Staff

   
Yerinde Keșif; 

Sorunlarınıza Kesin 
Çözümler

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

Jet-Pulse type dust collection filters provide 
an automatic system  to collect dust, fume and 
odour  emitted  during processes in industr i al 
areas  via air.

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

•



ESSİAD’dan Haberler

Üye ve Sektör Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

ESSİAD ziyaret programı çerçevesinde;17 Ekim 2017 
tarihinde ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Güray KORUN ve Genel Sekreter Aylin GEL’in 
katılımları ile Fita Teknik Şirket Ortağı İbrahim ALUMUR, 
EBA İklimlendirme Genel Müdürü Ogün DİKKAYA, aynı 
gün Genel Sekreter Aylin GEL tarafından RD Grup Şirket 
Ortağı Kemal KILIÇ, İmas Yönetim Kurulu Üyesi Turan 
MUŞKARA, İmeksan Yönetim Kurulu Başkanı Güven 
TOSUN, Sevel Genel Müdürü Murat KURTALAN, Lazer 
Soğutma Yönetim Kurulu Üyesi Onur UZUNOĞLU, ATC 
Fabrika ve Üretim Müdürü Göksel KILAV ve Satın Alma 
Sorumlusu Esra KOSAL, 

19 Ekim 2017 tarihinde Nursaç Havalandırma Şirket 
Ortağı ve ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ 
ve Nursaç Şirket Ortağı Hilmi GÜRSÖZ, Klimaitalya 
Şirket Ortağı Şebnem ÇAĞLIYAN, İnokstek Şirket Ortağı 
Cevdet KARAOĞLAN,

2 Kasım 2017 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, Sayman Can İŞBİLEN, Yönetim 
Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ ve Genel Sekreter Aylin 
GEL’in katılımları ile Viessmann Isı Tek. Genel Müdürü 
Dr. Celalettin ÇİÇEK, Viessmann Manisa Isı Tek. Genel 
Müdürü Nurten ÜNER, Üretim Müdürü Gökçe TEZEL, 
Teknik Ürün Sorumlusu Özgü FİDAN ve Planlama ve 
Raporlama Müdürü Hamit Ender SARGIN’ı Manisa 
OSB’de yer alan Viessman fabrikasında, 

3 Kasım 2017 tarihinde ESSİAD Genel Sekreteri Aylin 
GEL tarafından Mertekso Şirket Sahibi ve ESSİAD 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa E. DERYAAŞAN,

15 Kasım 2017 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer BARLAS ve Kurumsal İletişim ve Muhasebe 
Sorumlusu Gamze AKÇAY’ın katılımları ile Denizli’de 
faaliyet gösteren Coolbreeze/Evaporatif Soğutma 
firma sahibi Ali KAYGIN ve Ege Vizyon Makina Firma 
Sahibi Süleyman AKÇİN,

24 Kasım 2017 tarihinde EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ tarafından Friterm Ter. Cih. 
Genel Müdürü Naci ŞAHİN, AR-GE Müdürü Dr. Hüseyin 
ONBAŞIOĞLU ve AR-GE Mühendisi Harun SÖKÜCÜ zi-
yaret edilmiştir.

İlgili ziyaretlerde ESSİAD faaliyetleri ve yürütülen 
projeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Soğutma 
Dünyası dergisi çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı.

ATC Fabrika ve Üretim Müdürü Göksel KILAV, 
Satın Alma Sorumlusu Esra KOSAL

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 
Fita Teknik Şirket Ortağı İbrahim ALUMUR

İmas Yönetim Kurulu Üyesi Turan MUŞKARA

RD Grup Şirket Ortağı Kemal KILIÇ
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ESSİAD’dan Haberler

Viessmann Üretim Müdürü Gökçe TEZEL, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi A.Sait GÜRSÖZ, Sayman 
Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Viessmann Manisa Isı Tek. Genel Müdürü Nurten ÜNER, 
Viessmann Türkiye Genel Müdürü Dr. Celalettin ÇELİK, 
Planlama ve Raporlama Müdürü Hamit Ender SARGIN

Viessmann Planlama ve Raporlama Müdürü Hamit 
Ender SARGIN, Viessmann Türkiye Genel Müdürü 

Dr. Celalettin ÇELİK, Viessmann Manisa Isı Tek. Genel 
Müdürü Nurten ÜNER, Teknik Ürün Sorumlusu Özgü 

FİDAN, Viessmann Üretim Müdürü Gökçe TEZEL, ESSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim 
Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Sayman Can İŞBİLEN

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ömer BARLAS, 
Ege Vizyon Makina Firma Sahibi Süleyman AKÇİN, 

ESSİAD Kurumsal İletişim ve Muhasebe 
Sorumlusu Gamze AKÇAY

 ESSİAD Kurumsal İletişim ve Muhasebe Sorumlusu Gamze AKÇAY, ESSİAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer BARLAS, Coolbreeze/Evaporatif Soğutma 

Firma Sahibi Ali KAYGIN

Mertekso Şirket Sahibi 
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 

Mustafa E. DERYAAŞAN
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Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin 
İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. 
Kümelenme Konferansı, 17 Kasım 2017 tarihinde 

İstanbul’da gerçekleştirildi. ESSİAD’ı temsilen Genel 
Sekreter Aylin GEL’in katıldığı konferansta işbirliği 
kuruluşları tarafından yürütülen UR-GE projeleri 
değerlendirildi.

T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Tarık SÖNMEZ ve TİM Başkan Vekili Mustafa 
ÇIKRIKÇIOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başlayan 
konferansta, 2016-2017 yıllarında yürütülen UR-GE 
Projeleri arasından seçilen başarılı projeler hakkında 
bilgi verildi. Konferans kapsamında gerçekleştirilen 
İyi Uygulama Örnekleri Panelleri’nde proje sahibi 
kuruluşlar, başarılı proje yürütme yöntemlerini 
katılımcılar ile paylaştı. Panelde Ekim ayında tüm 
zamanların en yüksek ihracatının gerçekleştiği 
vurgulandı. UR-GE’de bütçe sorunu olmadığının altı 
çizilerek, İmalatçılarımızın ihracatlarını artırmaları 
amacıyla özellikle Yurtdışı Pazarlar desteği ve Alım 
Heyeti desteklerinden yararlanmalarının önem taşıdığı 
belirtildi. Kümelerde araştırma ve lojistik ortaklıklarının 
gündeme gelmesiyle birlikte, son zamanlarda birçok 
kümenin değer zinciri faaliyetlerini ucuz ülkelere 
taşıdıklarına dikkat çekildi. 

4. Kümelenme Konferansı
 Istanbul’da Gerçekleştirildi

II. UR-GE Projesi 
Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

ESSİAD’ın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010/8 
Sayılı UR-GE Tebliği kapsamında desteklenen 

Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma 
Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, 
Bakanlık onayını takiben 2 yıl daha uzatıldı.

2 yıllık süreç içerisinde gerçekleştirilecek olan 
faaliyetlerin içeriklerinin planlanması amacıyla 1 
Kasım 2017 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde II. UR-GE Projesi Bilgilendirme Toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantı sırasında bir UR-GE komitesi 
oluşturuldu. Proje katılımcısı olan ESSİAD Üyelerinin 
yer aldığı komite; UR-GE desteklerinden daha çok 
fayda sağlanabilmesi amacıyla eğitim, danışmanlık ve 
yurtdışı pazarlama faaliyetlerinin planlanması amacıyla 
çalışmalar gerçekleştiriyor.
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ENERJi
SANAYiCiLERi
& iŞ ADAMLARI
DERNEĞi

ESSIAD Yaz Okulu Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitimlerimiz Tamamlandı

ESSİAD – ENSİA İşbirliğinde 24 Ağustos’ta başlayan 
ve farklı yönetsel konuları ile ilgi gören Yaz Okulu 

eğitim programı başarı ile tamamlandı. 

Programı takiben katılımcı firmalar, öğrendiklerini 
uygulamaya geçirmek amacıyla UR-GE destekleri 
kapsamında Danışmanlık almayı planlamaktadırlar. 
Yaz Okulu programı kapsamında bu ay 4 farklı konuda 
eğitim düzenlendi. Tüm eğitimler, Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

•5S/TPM Tanıtımı/Uygulamaları Eğitimi 

ESSİAD-ENSİA işbirliğinde düzenlenen Yaz Okulu 
Eğitim Programının dördüncü eğitimi olan “5S/TPM 
Tanıtımı/Uygulamaları Eğitimi” 05-06 Ekim 2017 
tarihleri arasında yapıldı. 

ENSİA Genel Koordinatörü Kazım SAVER tarafından 
sunumu gerçekleştirilen eğitimde 5S kavramı, toplam 
verimli bakım ve uygulama aşamaları, genel ekipman 
verimliliği konularında katılımcılara bilgi aktarıldı.

•Hoshin Kanri Sistemi Eğitimi Düzenlendi

ESSİAD-ENSİA işbirliğinde düzenlenen Yaz Okulu 
Eğitim Programı kapsamında “Hoshin Kanri Sistemi 
Eğitimi” 12 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirildi. 

ENSİA Genel Koordinatörü Kazım SAVER tarafından 
sunumu gerçekleştirilen eğitimde Hoshin Kanri 

kavramı, hedeflerle yönetim ilkeleri, kritik başarı 
faktörlerinin belirlenmesi, SWOT analizi, iç ve dış çevre 
analizi konularında katılımcılara bilgi aktarıldı.

•Tedarikçi Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirildi

ESSİAD-ENSİA işbirliğinde düzenlenen Yaz Okulu 
Eğitim Programı kapsamında “Tedarikçi Yönetimi 
Eğitimi” 19 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirildi. 

ENSİA Genel Koordinatörü Kazım SAVER tarafından 
sunumu gerçekleştirilen eğitimde tedarikçi yönetiminin 
unsurları, iletişim ortamları, tedarikçi sistem 
değerlendirmeleri, doküman bazlı malzeme kabul 
sistemi, ortak çalışma grubunun amaçları vb. konularda 
katılımcılara bilgi aktarıldı.

•Süreç Yönetimi Eğitimi Gerçekleştirildi

UR-GE Projesi kapsamında ESSİAD Yaz Okulu Eğitim 
Programının son eğitimi olan “Süreç Yönetimi Eğitimi” 
26 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

ESSİAD-ENSİA işbirliğinde gerçekleştirilen ve ENSİA 
Genel Sekreteri Zeliha SİLLELİ ÜNAL tarafından sunumu 
gerçekleştirilen eğitimde süreç yönetimi kavramı, süreç 
yönetiminin girdi ve çıktıları, süreç yönetiminin müşteri 
ve tedarikçileri, süreç yönetiminin klasik hiyerarşik 
yönetime göre farklılıkları vb. konularda katılımcılara 
bilgi aktarıldı.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin 
İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.

5S/TPM Tanıtımı/Uygulamaları Eğitimi Süreç Yönetimi Eğitimi
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ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında 13 Ekim 
2017 tarihinde Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği 

Bölümü’nde sektör sunumu gerçekleştirildi. ESSİAD 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Mekanik Tesisat Proje Yöneticisi 
Duygu ÖZTAŞ, ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Nursaç 
Havalandırma Şirket Ortağı A. Sait GÜRSÖZ ve ESSİAD Genel 
Sekreteri Aylin GEL’in katılımları ile gerçekleşen sunumda 
Makina Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gören öğrencilere 
EHİS sektörünün tanıtımı yapıldı. Ayrıca AIESEC’ten 
Organizasyon Komitesi Üyesi Özgenur GÜLEÇYÜZ ve Takım 
Lideri Ahmet ÇELİK tarafından uluslararası öğrenci değişim 
programı ve AIESEC faaliyetleri hakkında bilgi aktarıldı.

ESSİAD’ın T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 
Başkanlığı tarafından desteklenen Okuldan 

İşe Projesi kapsamında Viessmann ve Klimasan 
fabrikalarına 23 Kasım 2017 tarihinde teknik gezi 
düzenlendi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinin yoğun ilgi ve katılımı ile gerçekleştirilen 

etkinlikte, öğrenciler fabrikaların üretim süreci ve 
istihdam olanakları ile ilgili bilgi sahibi oldular. 

Çoğunluğu 4.sınıf ve 3.sınıf Makina Mühendisi 
adaylarından oluşan, ziyarete katılan öğrencilerin 
bilinçli soruları ve konuya olan ilgileri dikkat çekti. 
Katkılarından dolayı Viessmann ve Klimasan firmalarına 
teşekkür ederiz.

Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü / Sektör Sunumu

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Duygu ÖZTAŞ

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
A. Sait GÜRSÖZ

ESSİAD Genel Sekreteri 
Aylin GEL

Okuldan Işe Projesi / Teknik Gezi

Viessmann – Klimasan / 23 Kasım 2017

ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.
EKİM KASIM ARALIK 2017 YIL: 20 SAYI: 7918



TESİSAT VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Deneyimli proje gurubu ve santiye kadromuzla binalarınıza hayat veriyoruz.

Sıhhi Tesisat , Isıtma - Soğutma Tesisa, Klima Tesisa, Yangın  Tesisa,
Havalandırma Tesisa, Buhar Tesisa, Kızgın Yağ Tesisa, Otomasyon

30 000 m² üretim binası, 7 000 m² idari bina ve depo binası LM Wind Power

fabrika iklimlendirme ve havalandırma sistemleri, Hvac sistemleri,

ısıtma ve soğutma sistemleri, sığınak havalandırma tesisatları, sıhhi tesisat,

temiz su kullanma sıcak suyu sistemleri, pis su drenaj tesisatı, yağmur suyu

d rena j  t es i sa t ı ,  mu t f ak  c i haz la r ı ,  bas ınç l ı  hava  t es i sa t ı ,

otomasyon,yangın tesisatı, sprinkler ve yangın dolabı hatları işleri. 

95 000 m² kapalı alanlı, 77 000 m² otopark alanlı Bursa Marka AVM, projesi kapsamında

sıhhi tesisat, yangın tesisatı, ısıtma - soğutma tesisatı, iklimlendirme tesisatı,

havalandırma tesisatı, arıtma ve otomatik kontrol tesisatı (otomasyon) işleri.

11 000 m² Mistral Binası ofis katları sıhhi tesisat, havalandırma

tesisatı, ısıtma ve soğutma tesisatı, yangın mücadele sistemi işleri.
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ESSİAD’dan Haberler
ESSIAD Işbirliği ile 

Ercan Teknik Ürün Tanıtım Günleri Gerçekleştirildi

Türkiye iklimlendirme, havalandırma ve soğutma 
sektörünün öncü tedarikçilerinden Ercan Teknik, 

21-22 Kasım 2017 tarihlerinde İzmir My Plaza’da 
soğutma ekipmanları ve kompresörler ile iklimlendirme 
ve soğutma kontrolörlerinin tanıtımını içeren bir etkinlik 
gerçekleştirdi. 

Organizatörlüğü ESSİAD tarafından gerçekleştirilen 
etkinliğe Ege Bölgesi ve İstanbul’dan firma temsilcileri 
katılırken, Almanya, İtalya ve Türkiye’den ünlü 
markaların temsilcileri ise, ekipmanların güncel 
kullanımları hakkında bilgi verdi.

2 gün süren etkinliğe pek çok mühendis ve firma 
temsilcisinin yanı sıra ERCAN TEKNİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Alişan ERCAN,  Genel Müdür Armen HÜSÜMAN 
ile ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL ve ESSİAD Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile dernek üyeleri ve konusunda uzman 
sektör firmalarının temsilcileri katıldı. Etkinliğin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ, 1997 yılından bugüne ESSİAD 
üyesi olan ERCAN TEKNİK’in soğutma sektörüne olan 
katkılarının İzmir’de bir yenisine imza atmasından dolayı 

yaşadığı mutluluğu dile getirerek teşekkürlerini sundu. 
Konuşmasında ESSİAD’ın projelerinden bahseden 
Semerci, dernek üyelerini ve sektörü bir araya getiren 
bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yaparak başarı için 
birlikteliğin şart olduğunu belirtti. Ercan Teknik Genel 
Müdürü Armen HÜSÜMAN yaptığı açılış konuşmasında; 
Ercan Teknik A.Ş.nin sektörel eğitime verdiği önem ve 
bu doğrultuda kurduğu Ercan Akademi’den bahsetti. 
Ercan Akademi’nin her ay düzenli olarak ücretsiz 3 
eğitim düzenlemekte olduğunu ve katılmak isteyen 
herkese açık olduğunun da altını çizdi.

Etkinlik, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ve
Ercan Teknik Genel Müdürü Armen HÜSÜMAN’ın açılış konuşmaları ile başladı

Firma temsilcileri sunumlarında ürünlerin teknik özellikleri ile birlikte 
yeni teknolojilere uyum sağladığını vurguladı.
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Açılış konuşması sonrası Almanya menşeili firma 
GEA BOCK temsilcisi Thorsten SCHAEFER yeni nesil 
kompresörlerin tanıtımını gerçekleştirdi. EMERSON 
DIXELL temsilcisi Maurizio BORIN, Luca CASOL ve 
Gabriele BONA ise soğutma kontrolörleri hakkında 
bilgi verdi. Sunumlarda ürünlerin teknik özellikleri 
üstünde durulurken aynı zamanda değişen ve gelişen 

teknoloji ile yeni ürünlerin doğayla daha uyumlu, enerji 
ve maliyetlerde daha tasarruflu olduğu konularına 
dikkat çekildi. Birinci gününde mühendisler ve teknik 
çalışanlar tarafından ilgi ile takip edilen sunumların 
ardından gerçekleştirilen kokteylde firma temsilcileri 
bir araya geldi.

Etkinliğin ikinci gününde ise Türkiye’nin önce gelen 
komponent üreticilerinden ECA markasının sahibi Valf 
Sanayi temsilcisi Çağlar ALMIŞ, soğutma ekipmanları 
hakkında bilgi verdi. Etkinliğin son oturumunda ise 
EMERSON DIXELL ekibi İklimlendirme Kontrolörleri 
hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. 

Sektör temsilcilerini bir araya getiren etkinlik 2. 
gününde verilen gala yemeği ve Şafak Dilek ÇAKAR ve 
saz arkadaşlarının Türk Sanat Müziği dinletisi ile sona 
erdi.

Etkinlik, sektör temsilcilerini ve uzmanları bir araya getirdi.

ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD Yönetim Kurulu Hukuk Danışmanı Bülent 
ŞAHİN, Sayman Can İŞBİLEN, YÖNETİM Kurulu 

Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Birim Teknik Firma Sahibi 
Cem GÖRGÜ, GEA BOCK Thorsten SCHAEFER, 

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri 
Murat KURTALAN ve Mustafa E. DERYAAŞAN

Ercan Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Alişan 
ERCAN, Genel Müdürü Armen HÜSÜMAN, Emerson 

Dixell ve ECA firma temsilcileri ile birlikte
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ESSIAD, Geleneksel Öğle Buluşması Etkinliğinde 
Uğur YÜCE’nin Konukluğunda Üyelerini Buluşturdu

ESSİAD’ın gelenekselleşen Öğle Buluşması 
etkinliğinin altıncısı, 28 Kasım 2017 tarihinde 

TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur YÜCE’nin 
katılımları ile Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleşti. 
Yüce’nin “İzmir Kent Merkezi“ hakkında bilgi ve 
deneyimlerini paylaştığı etkinliğe ESSİAD Üyeleri yoğun 
ilgi gösterdi.

Etkinlikte, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
SEMERCİ söz alarak, katılımcılara ESSİAD faaliyetleri 
ve yürütmüş olduğu projelerden bahsetti. 2017-2019 
Dönemi olarak üye kazandırma politikalarına ağırlık 
verdiğini belirten Semerci, ESSİAD’ın bünyesinde 
135 üyesi olduğunu ve üyelerinin çoğunlukla İzmir 
olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet 
gösterdiğini belirterek “birlikteliğimiz derneğimizi daha 
da güçlendirerek başarılı çalışmalara imza atmamız için 
önemli bir etkendir. Üye çalışmalarımız 2018 yılında 
da devam edecek. Hedefimiz EHİS Sektörü’nün çatı 
kuruluşu olarak daha fazla üyeye sahip olmaktır.” dedi. 
ESSİAD’ın sektörde kurulan ilk dernek olduğunu, 27. 
yılını kutladıklarını beliren Semerci, proje bazlı olarak 
çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Semerci 
konuşmasında; ESSİAD’ın yürütmüş olduğu EHİS LAB, 
UR-GE Projesi, Sürekli Eğitim Merkezi ve Okuldan İşe 
Projesi, Geleceğe Değer Katmak AB Projesi hakkında 
bilgi verdi. 

ESSİAD’ın T.C. İç İşleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 
Başkanlığı tarafından desteklenmeye hak kazan 
Okuldan İşe Projesi kapsamında gerçekleştirilen 
faaliyetlerin mesleki eğitim almış öğrencilerin 
sektörde istihdamının sağlanması ve öğrencilere 
sektörün tanıtılması için önemli bir fırsat olduğunun 

altını çizen Semerci “1 Kasım 2017 tarihinde proje 
faaliyetlerine başladık. İlk teknik gezi etkinliğimizi 
Viessmann ve Klimasan fabrikalarına gerçekleştirdik. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü öğrencilerinin ve değerli hocamız Prof. Dr. 
Dilek KUMLUTAŞ’ın katılımları ile gerçekleştirilen 
etkinlik öğrencilerin sektörümüzde kullanılan cihazları 
incelemeleri ve üretim aşamalarını gözlemlemeleri 
için önemli bir fırsat oldu. Firmalarımızın yaptığı 
sunumlarda ise onları yakından tanıma imkanına 
sahip oldular. Bu vesile ile şu an aramızda olan 
Viessmann Manisa Isı Tek. Genel Müdürü Nurten 
ÜNER, ve Viessmann Üretim Müdürü Gökçe TEZEL’e 
misafirperverlikleri ve katkıları için teşekkürlerimi 
sunuyorum. Önümüzdeki süreçte planladığımız teknik 
gezi ve sektör sunumu faaliyetlerine tüm üyelerimizin 
katılımlarını bekliyorum” dedi.

Semerci’nin konuşması sonrasında mikrofonu 
devralan ve Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret 
A.Ş (TARKEM)’nin yürüttüğü faaliyetlerden bahseden 
Yüce, TARKEM’in İzmir’in gelişimine gönül vermiş, iş 
dünyasının önemli isim ve şirketlerinin de aralarında 
bulunduğu 116 kurucu ortak tarafından, kent değerlerini 
korumak ve geliştirmek için sosyal sorumluluk bilinci 
ile oluşturulduğunu ve TARKEM’in, Tarihi Kemeraltı 
Bölgesi’nin çöküntü alanlarında mekan karakterine 
bağlı olarak, gerekli rehabilitasyon-yenileme politikaları 
üreterek toplumsal yaşam ve mekan standartlarının 
yükseltilmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlayacağını 
vurguladı.

Açılış konuşmasında 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ söz aldı.

Uğur YÜCE, katılımcılara
 «İzmir Kent Merkezi» hakkında bilgi verdi.
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TARKEM’in yaklaşık 3 yıl içerisinde tamamen halka 
açılarak kurumsallaşacağını, bu planlamaların 
İzmir’deki üniversitelerin mimarlık fakülteleri ve şehir 
planlamacıları ile ortaklaşa yapıldığını belirtti. Başarının 
altında yatan sırrın akıllı hareket etme ve stratejik 
planlama olduğunu belirten Yüce, İzmir Kent Merkezi 
çalışmalarında gelinen noktayı katılımcılar ile paylaştı. 

Konuşması sonrasında, Uğur YÜCE’ye ESSİAD’a ve 
sektörümüze katkılarından dolayı ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ tarafından plaket 
verildi. Aynı etkinlikte, ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ tarafından Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ’a EHİS LAB Projesine 
ve derneğimize katkılarından dolayı teşekkür plaketi 
verildi.

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Güray KORUN, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 

Metin AKDAŞ, TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Uğur YÜCE, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Akın KAYACAN

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, EHİS 
LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ, 

Asya Klima Şirket Sahibi Coşkun ARSLAN, ESSİAD 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer BARLAS,

A. Sait GÜRSÖZ, SİSBİM Genel Müdürü Kemal YANIK, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 

Form Endüstri Tesisleri Genel Koordinatörü Serap KORUN

TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur YÜCE,
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ
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İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve T.C. Avrupa Birliği 
Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Projem İzmir Yerelde 

Kapasite Geliştirme Eğitimi açılış etkinliği 14 Kasım 
2017 tarihinde İzmir Balçova Termal Otel’de yapıldı. 

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru 
KARAKIRAN, Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB 
Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün 
katıldığı etkinlik, T.C. İzmir Vali Yardımcısı Uğur KOLSUZ 
ve İZKA Genel Sekreter Vekili Sena GÜRSOY tarafından 
yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

Kamu, üniversite ve sivil toplum kesimlerinden yoğun 
ilgi gören etkinlikte konuşan T.C. İzmir Vali Yardımcısı 
Uğur KOLSUZ, İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınması amacıyla yürütülen çalışmalarda katılımcılığı 
geliştiren, görüşleri ile bölgenin nabzını tutmada katkı 
sağlayan sivil toplum kuruluşlarının İZKA’nın önemli 
paydaşları arasında yer aldığını belirtti.

İZKA Genel Sekreter Vekili Sena GÜRSOY ise 
konuşmasında, yerelde işbirliği örneği olarak T.C. 
Avrupa Birliği Bakanlığı ile birlikte doğru noktalara 
temas edebilmekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Konuşmasının devamında İZKA’nın bugüne 
kadar yerelde kapasite geliştirmeye yönelik yürüttüğü 
çalışmalara ve sivil topluma verdiği desteklere 

değindi. Gürsoy “2008 yılından bu 
yana uyguladığımız mali destek 
programları kapsamında yararlanıcı 
olan 33 dernek, 11 vakıf ve 24 
kooperatife toplam 18 milyon TL mali 
destek sağlanmış durumda.” dedi.

Etkinlikte, T.C. Avrupa Birliği 
Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı 
Bülent ÖZCAN’ın moderatörlüğünde 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve Avrupa Toplulukları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(ATAUM) Müdürü Prof. Dr. Sanem 

BAYKAL ve İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. 
Dr. Çiğdem NAS’ın panelist olduğu “AB’nin Geleceği 
ve Türkiye-AB İlişkilerinde Mevcut Durum” başlıklı bir 
panel düzenlendi. 

“AB’nin Geleceği ve Türkiye-AB İlişkilerinde Mevcut 
Durum” başlıklı panelde ise, Prof. Dr. Sanem BAYKAL 
konuşmasına AB’nin kuruluş felsefesiyle başlarken, 
“Son 5 yıldır AB’de gözlenen ekonomik durgunluk, 
Brexit süreci, mülteci akını, artan ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığı, terör tehdidi, İspanya’da Katalanların 
bağımsızlık referandumu gibi etmenlerin kaotik bir 
gündem oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Baykal bu 
ortamda tehditleri fırsata çevirme imkanı aranması 
gerektiğini ve Türkiye’nin AB’nin sorunlarına ilaç gibi 
gelebileceğini ifade ederek, AB’nin «çeşitlilik içinde 
birlik» idealine Türkiye’nin büyük katkı yapabileceğini 
vurguladı.

İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem 
NAS ise Türkiye-AB ilişkilerinin başlangıcına değinerek 
başladığı konuşmasında hem Türkiye’nin hem de 
AB’nin gerek ekonomik gerekse dış politika ve güvenlik 
gibi konularda hala birbiri için çok önemli olduğunu 
vurguladı. 

AB’nin Geleceği ve Türkiye-AB Ilişkilerinde Mevcut Durum Paneli Gerçekleştirildi

İZKA Genel Sekreter Vekili Sena GÜRSOYT.C. İzmir Vali Yardımcısı Uğur KOLSUZ
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SD: Firmanızın kuruluşu hakkında bize neler 
söylemek istersiniz?

Ufuk UĞURAL:   Havalandırma,  iklimlendirme 
ve ısı/enerji ekonomisi sistemleri üzerine faali- 
yet göstermek üzere 2004 yılında kurduğumuz 
ENEKO  çatısı  altında  İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde  bulunan  fabrikamızda 250 
m³/h  ile 50.000  m³/h  arası kapasitede yüksek 
enerji  verimliliğine sahip  cihazların  üretimini 
gerçekleştirmekteyiz.

Teknolojik gelişmeleri  yakından  takip  ediyor, 
dünya lideri markalar ile birlikte hareket ediyo- 
ruz. Yaptığımız işten keyif alabilmemizin temel 
şartı çözüm üretmek. Her çözümün daha  iyisi 
mutlaka vardır yaklaşımı ile sürekli kendimiz ile 
yarışıyoruz. Biz her zaman daha iyisini arayan 
ve mutlaka bulan bir çözüm ortağıyız.
 
Yüksek kalite ve koşulsuz müşteri memnu-
niyeti, üretim faaliyetlerimizi yönlendiren en 
önemli iki unsurdur.  Geleceğin ihtiyaçlarını ön-
gören yenilikçi tasarım  anlayışıyla, alternatif-
li sistem teknolojileri geliştirmek, maksimum 
enerji geri kazanımını, minimum enerji tüke-
timi ile yapacak sistemler  üretmek  bizim işi-
miz. Üretimini gerçekleştirdiğimiz ileri teknoloji 
ürünü  cihazlarımızla  geri  kazandığımız  enerji 
sayesinde çevreye, ülkemize ve dünyamıza ya-

şanabilir bir gelecek için fayda sağlıyoruz.

SD: Işletmenizde  AR-GE’ye önem  verdiğinizi biliyor ve  AR-GE  çalışmaları yürüttüğünüzü gözlemliyoruz. 
Diğer firmaların da AR-GE yatırımlarına ağırlık vermesi ve ihracatın güçlendirilmesi ile ilgili sizin önerileriniz 
nelerdir?

Ufuk UĞURAL: “Yapmakta olduğun işi iyi yap”, ilkesinden güç alarak çalışmalarımızı bilimsel araştırmalarla des- 
tekliyoruz. Daha iyisine ulaşmak için doğayı gözlemliyor, dünyadaki sektörel gelişmeleri ve ihtiyaçları yakından iz- 
liyoruz. Güçlü bir AR-GE yapısına sahip oluşumuz, dünyadaki birçok üreticiden bizi farklı kılan en önemli yanımız. 
Bu sayede sektörde ilkleri gerçekleştirebiliyoruz.

AR-GE olarak insan konforunu ve sağlığını göz önünde tutarak, geleceğin ihtiyaçlarını ön gören yenilikçi tasa- 

Pencere

“Yapmakta olduğun işi iyi yap”, 
ilkesinden güç alarak çalışmalarımızı 
bilimsel araştırmalarla destekliyoruz. 

Daha iyisine ulaşmak için doğayı 
gözlemliyor, dünyadaki sektörel 

gelişmeleri  ve ihtiyaçları 
yakından izliyoruz. Güçlü bir 

AR-GE yapısına sahip oluşumuz, 
dünyadaki birçok üreticiden bizi 
farklı kılan en önemli yanımız.”

Bu sayımızdaki Pencere 
bölümünde Eneko A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ufuk UĞURAL ile röportaj 

yaptık.
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Eneko A.Ş. 
İAOSB’de bulunan fabrikasında 

250 m³/h ile 50.000 m³/h 
arası kapasitede yüksek enerji 
verimliliğine sahip cihazların 

üretimini gerçekleştirmektedir.

Pencere

rım anlayışıyla, alternatifli sistem  teknolojileri geliştir- 
mek, kaliteli, verimli ve aynı zamanda çevre dostu, eko- 
nomik ürünlerin tasarımını  gerçekleştirmek en büyük 
hedefimiz.

AR-GE ile geliştirdiğimiz tüm cihazlarımızı uluslarara-
sı standartlara uygun laboratuvarımızda test etmek-
teyiz. İlkelerimiz ve izlediğimiz yol sonucunda  ortaya  
koyduğumuz  yenilikçi tasarımların  özgünlüğünü  ve 
teknolojik öncülüğümüzü  Türk ve Uluslararası Patent 
Enstitüleri’nden alınan belgelerimizle korumaktayız.

AR-GE’ye yıllardır ciddi yatırım yapıyoruz. Sonuç olarak 
geliştirdiğimiz ürünlerimiz  tüm dünyada beğeni ile ta- 
kip ediliyor. Bu sayede dünyaca ünlü , önemli markalara 
OEM üretim yapıyoruz. Bu yıla kadar üretimimizin yak- 
laşık % 50’sini yurt dışına ihraç ediyorduk. 2018 yılında 
da ihracatımız hızla artmaya devam edecektir.

SD: ENEKO’nun gerek kaliteli üretimi, gerek kurum- 
sal  yönetimi  ile üst  segment  müşteri  portföyünde 
aranan tedarikçiler arasında yer aldığını biliyoruz. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz?

Ufuk UĞURAL: Kalite kavramını birçok unsurun bütü- 
nü olarak benimsiyoruz. Bir ürünün kalitesi detaylarda 
gizlidir. AR-GE faaliyetinden, üretimdeki en küçük de- 
tayına, aynı zamanda sunduğunuz hizmetin kalitesine 
bağlıdır.

Toplam Kalite Yönetim Sistemini, firmamızın içinde bu- 
lunduğu çalışanlarımız, ortaklarımız, müşterilerimiz, 
tedarikçilerimiz, çevre, içinde yaşadığımız toplum ve 
teknoloji ortamında başarılı olmak için bitmek bilmeyen 
bir yaşam tarzı ve yolculuk olarak kabul etmekteyiz.

İşletme sürecinin her aşamasının bütünüyle kontrolü- 
nü amaçlayan Kalite Yönetim Sistemi’nin gereği olarak, 
yüksek kalite ve verimlilik, düşük maliyet ve zamanın- 
da termin hedeflenmektedir. Kalifiye personel  katılı-
mı ile gerekli bilinçlendirme ve yetkinlik eğitimlerini sü- 

rekli sağlayarak  kalite kontrol sisteminin  dinamikliğini 
korumaktayız.

Hataları oluşmadan tespit etmek, oluşan hataların tek- 
rarını önlemek, ürün kalitesinde, sevkiyatta,  teknoloji- 
de sürekli iyileştirme ve geliştirmeye odaklanma hedefi 
ile ve her aşamada kontrol sayesinde üretimde  yük- 
sek kaliteyi yakalamak ve sürdürebilmek, sonuç olarak 
müşteri memnuniyetini sağlamak mümkün olmaktadır.

SD: Firmanızda  hep tecrübesiyle  sektörde isim yap- 
mış kişilerle birlikte çalışıyorsunuz ve bunun meyve- 
leri de gün be gün büyümenize yansıyor. Diğer üyele- 
rimize bu konudaki tavsiyeleriniz nelerdir?

Ufuk UĞURAL:  İşletmelerin sahip olduğu en kıymetli 
varlık insan kaynağıdır. ENEKO olarak biz tüm çalışan- 
larımız ile her geçen gün büyüyen bir aileyiz. Amacımız 
bugünden  yarını hazırlamak olduğu için, insan kayna- 
ğımıza, dolayısıyla geleceğimize yatırım yapmaktayız.

Başarı için tecrübe, dinamizm ve güncellik çok önemli-
dir. ENEKO olarak tecrübenin paylaşıldığı, dinamik ekip 
çalışmalarına önem veriyoruz.

SD: Endüstriyel Havalandırma Iklimlendirme 
Sektörü’nün dünü bugünü ile ilgili bizimle neler pay- 
laşmak istersiniz?

Ufuk  UĞURAL: Değişim ve gelişim teknolojinin hız-
lı gelişmesine bağlı olarak, hayatın tüm alanlarında ve 
diğer tüm sektörlerde olduğu gibi iklimlendirme sektö-
ründe de hızlı yaşanıyor.

Kurulduğumuz yıllarda, Türkiye pazarında iç hava ka- 
litesi, verimlilik gibi konular birkaç örnek dışında gün- 
demde değildi ayrıca ısı ve enerji geri kazanım sistem- 
lerinin kullanımı da yaygın değildi.

Yine aynı yıllarda cihazlar otomasyonsuz olarak satın 
alınmakta  ve otomasyon sistemleri  cihazlar şantiyede 
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Pencere

yerlerine monte  edildikten sonra  ayrı ekipler tarafın-
dan gerçekleştirilmekteydi. Bu uygulama hem şantiye 
montaj işçilik sürelerini uzatıyor, hem olası bir prob-
lemde muhattap bulmayı zorlaştırıyordu.

ENEKO olarak biz, kurulduğumuz  ilk günden  itibaren 
ürettiğimiz  tüm  cihazlarımızı enerji verimliliği yüksek 
cihazlar olarak, MCC-DDC panoları ve otomasyonu ci- 
haz üzerine entegre edilmiş yapıda, Tak-Çalıştır şek- 
linde gerçekleştirdik. Klima santrallarını tam otomas- 
yonlu paket cihazlar olarak ürettik ve üretmeye devam 
ediyoruz. Bu anlamda sektörde teknolojik lider ve öncü 
bir firma olmanın haklı gururunu taşıyoruz.

SD: Peki sektörde ne gibi hatalar yapılıyor? Bunun 
önüne geçilmesi için neler yapılmalı?

Ufuk UĞURAL: Biz yeniliği sürekli başkalarından bek- 
liyoruz, halbuki  bugün  itibariyle bunu test  edebilecek, 
yapıp uygulayabilecek bir ülkeyiz. Sektör olarak ulus-
lararası çalışmalar da yapıyoruz. Ülkemizde her deta-
yı düşünerek mükemmel projeler yapan çok tecrübeli 
projecilerimiz var. Onların önemini daha iyi anlamalı ve 
anlatmalıyız. Standartları  uygulayabilir hale gelmeli-
yiz. Sorunların çözümü bu  standartları  uygulamaktan 
geçiyor. Kurulacak laboratuvarlar ve orada yapılacak 
testler ile sektör çok daha hızlı ilerleyecektir. ESSİAD’ın 
başlattığı EHİS LAB Projesi’nin bitmesini dört gözle 
bekliyoruz.

SD: Derneğimiz ve  çalışmalarımızı nasıl  gözlemli- 
yorsunuz? Derneğimizin gelişimi hakkında üye bakış 
açısıyla neler söylemek istersiniz?

Ufuk UĞURAL: Bir sivil toplum örgütü olarak 1990 yı-
lında kurulan ESSİAD, faaliyet alanını başlangıçta “so-
ğutma sektörü” olarak belirlemişti, daha sonra soğut-
ma, havalandırma,  iklimlendirme,  ısıtma,  yalıtım ve 
mekanik tesisat alanlarını da katarak perspektifini ge-
nişlettiğini düşünüyoruz.  Üyelerinin büyük bir bölü-
mü İzmir, Denizli, Manisa,  Balıkesir gibi Ege illerinden 
olmasına karşın, başta  İstanbul  olmak üzere  Konya, 

Bursa, Gaziantep,  Ankara, Eskişehir, Antalya gibi diğer 
illerimizden  de  ESSİAD’a  üye  olmuş  kuruluşlar oldu-
ğunu biliyoruz.

Böylelikle üyeler anlamında da ESSİAD başlangıçta  bir 
bölgesel sivil toplum kuruluşu iken şimdi ulusal bir ku- 
ruluş olmaya doğru gelişmektedir. Bu da ESSİAD açı- 
sından ikinci olumlu bir gelişmedir.

Firma olarak ESSİAD’ın çalışmalarını yakından takip 
ediyor ve destekliyoruz. UR-GE projelerine katılıyo-
ruz ve bu projelerden  çok yararlandık. Kurumsal ge-
lişimimizde önemli katkılar elde ettiğimiz gibi, yurt 
dışı pazarlama faaliyetlerimizde de ilgili desteklerden 
faydalandık. 

Sektörün  pek çok bileşenine  önemli destekler sağ-
layan,  katkılar koyan ESSİAD faaliyetleri içinde en 
önemli gördüklerimizden  bir tanesi EHİS Laboratuvar 
Projesi’dir. Bu proje  bildiğimiz kadarıyla, kendi ölçe-
ğinde, Türkiye’de  bir  sivil toplum  kuruluşu  tarafın-
dan  başlatılan  ve yürütülen  en büyük projedir. Proje 
ESSİAD’ın faaliyet alanlarına stratejik anlamda “değe-
cek” bir alt yapıyı sektöre  kazandıracaktır. Diğerlerinde 
olduğu  gibi, bu  projeyi de  her  anlamda  destekliyo-
ruz. Havalandırma  ve İklimlendirme alanında  üretim 
yapan  bir kuruluş  olarak  bu  proje  kapsamındaki  la- 
boratuvarların  bir an  önce  hizmete  açılmasını bekli-
yoruz. Yaptıkları çalışmalar için hem şimdiki, hem geç-
miş dönem  yönetim  kurullarına, ilgili çalışma grupları 
üyelerine ve ESSİAD  profesyonellerine   çok teşekkür 
ediyoruz.• 

Ufuk UĞURAL Kimdir?

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu-
yum. 39 yıldır bu sektördeyim. Bunun 35 yılı ha-

valandırma sektöründe ve her kademesin-
de bulunarak geçti. Bazı temel prensiplerim var 

hayatımda, bunlar çizgilerimizi oluşturuyor. 
 

Bir fikir aklınıza geldiği anda eskir. Bunu düşündü-
ğünüz anda nereye gitmek istediğinizi iyi belirleme-
niz gerekiyor. Biz ENEKO olarak çok yol katettiğimi-
zi düşünüyorum, daha da gidecek çok yolumuz var. 

 
Eneko yeni nesil gençleri de bünyesine katarak yol al-
maktan büyük mutluluk duyuyor. Bu yolda imkan ve-

rirseniz müthiş fikirler ortaya çıkabiliyor ve işimi-
zi severek yaptığımızı gözlemleyebiliyoruz. ENEKO’daki 

yöneticiler ve çalışanlar gençler için; “hata yapma-
yan hiç iş yapamaz” mantığı ile yola çıkıyor ve sü-

rekli kendini geliştiriyor. Yaptığımız işten dersler ala-
rak ve tecrübe kazanarak bu noktalara geliyoruz..
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Sektörden Haberler

MTMD 10. Yılını Coşkuyla Kutladı

MTMD kuruluşunun 10. yılını iklimlendirme 
sektörünün önde gelen temsilcileri ile birlikte 

kutladı. 22 Kasım 2017 tarihinde Moda Deniz 
Kulübü’nde gerçekleşen organizasyona katılım 
büyüktü. 

MTMD 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İrfan ÇELİMLİ, 
Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri; Ersin GÖKBUDAK, 
Hüseyin ERDEM, İsmet MURA, Mustafa ARSLANCAN, 
Olgun SÖNMEZ, Recep YILDIZ ve Tuncay AYHAN’a 
teşekkür ederek başladığı açılış konuşmasında, 
derneğin on yıllık süreçteki faaliyetlerini “önemli ilk’ler” 
başlığı altında özetledi. Çelimli konuşmasında “Sektörün 
sağlıklı gelişmesi ve ilerlemesi için “adalet” büyük 
önem taşıyor. Tüm iş süreçlerinde, hakkaniyet esasları 
gözetilmeli, bunun için sözleşmeler FIDIC koşulları ile 
yapılmalıdır. Bir diğer önem verilmesi gereken konu; 
kuvvetler ayrılığının gözetilmesi gereğidir. Herkes, 
sadece kendi uzmanlık alanında faaliyet gösterirse, 
sektör sağlıklı gelişir” dedi. Ayrıca sektörel dernekler 
arasında eşgüdümlü çalışma da sektöre güç ve kalite 
getirir vurgusu yaptı.

MTMD 1. Dönem Yönetim Kurulu, Kurucu Başkanı Ersin 
GÖKBUDAK, yaşanan dönemin zorlu koşullarına dikkat 
çekerek her firmanın risk analizini titizlikle yapması 
gerektiğinin altını çizdi.

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural EROĞLU, tüm 
sektörel meslek örgütlerinin, aynı mozaiğin parçaları 
olduğunu, bu parçalar bir araya geldiğinde çok büyük 
bir “güç” ortaya konduğunu vurguladı. Eroğlu, “MTMD 
mensubu dostlarımız bilsinler; diledikleri anda hepimiz, 
istedikleri enerjiyi vermeye hazırız” dedi.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET, 
malzemeciler, tasarımcılar ve uygulamacıların bir 
bütünün parçaları olduğunu söyledi ve konuşmasında 
şu sözlere yer verdi: “Sivil toplum örgütlerinde 10 yılın 
geride bırakılması çok önemlidir. On yıl demek, “maya 
tuttu” demektir.”

Konuşmaların ardından, MTMD web sitesine verdikleri 
banner ilanları ile destek veren kuruluşlara plaketleri 
takdim edildi. İrfan ÇELİMLİ, Ersin GÖKBUDAK, İsmet 
MURA, Recep YILDIZ, Mürşit ÇELİKKOL ve Dr. Mustafa 
BİLGE Alarko Carrier, Boreas, Daikin, Duyar Vana, 
Form A.Ş., Giacomini Unival, Grundfos, İnka Bağlantı 
Elemanları, Johnson Controls, Link Yapı, Makro Teknik, 
Norm Teknik, ODE, SBC Otomasyon, Systemair, HSK 
Trox ve Wilo firmalarına plaket takdim edildi. Gece, 
MTMD’ nin 10. Yıl kutlaması için hazırlanan “onuncu yıl 
takı”nın altında fotoğraf çekimi ile son buldu.

ISKID 25. Yıl Gala Gecesi Gerçekleştirildi

İSKİD 25. Yılını, üyeleri, sektör temsilcileri ve dostlarıyla 
birlikte 18 Kasım 2017 tarihinde Conrad Istanbul 

Bosphorus Hotel’de kutladı. 25. Yıl Gala Gecesi’ne 
başta İSKİD üyeleri olmak üzere, sektör paydaşları ve 
İSKİD dostları katıldı.

Derneğin 25 yıllık serüveninin anlatıldığı kısa film 
gösterisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET’in 
anlamlı konuşması sırasında salonda duygulu 
anlar yaşandı. Taner YÖNET konuşmasında “25 yıl 
önce derneğimizi kuran değerli şahsiyetlerimize 
huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti henüz 100 yaşında değilken bir Sivil 
Toplum Kuruluşu olarak 25 yıl hiç de azımsanmayacak 
bir süreçtir. Ve ne mutlu ki bize, bu 25 yılda güzel işler 
yaparak bugün 100’ün üzerinde üye sayısına ulaştık ve 
gelecekte bizi daha büyük başarılar bekliyor” dedi.

25. Yıl pastasının kesilmesi ve 25 yıllık üye firmalara 
teşekkür plaketi takdim edilmesi sonrasında konuklar, 
Grup Nüans’ın birbirinden keyifli şarkılarıyla eğlenirken 
mini tahmin yarışması “Bil Bakalım” geceye renk kattı.
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City Multi Ürün Gamı, 32 farklı model ve
177 farklı iç ünite seçeneğiyle mekânın 
estetiğini göze görünmeden tamamlar.



Sektörden Haberler

İklimlendirme sektörünün geleceğine yön verecek 
nitelikli iş gücünü ve bu gücün sürdürülebilirliğini 

sağlamak; geleceğin makina mühendislerine, 
iklimlendirme sektörünü “parlak bir kariyer fırsatı” 
olarak tanıtmak amacıyla düzenlenen İklimlendirme 
Sektörü Tanıtım Günü, 24 Ekim 2017 tarihinde 
TMMOB Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde İSKİD 
organizasyonunda gerçekleşti. 

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
SEMERCİ ve Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı, Ege 
Bölgesi’ndeki 12 mühendislik fakültesinden yaklaşık 
500 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe, 9 
Eylül Üniversitesi Makina ve Endüstri, Ege Üniversitesi 
Makina, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makina, Yaşar 
Üniversitesi Makina ve Enerji Sistemleri, Celal Bayar 
Üniversitesi Makina ve Endüstri, Adnan Menderes 
Üniversitesi Makina, Balıkesir Üniversitesi Makina 
ve Endüstri, Uşak Üniversitesi Makina ve Pamukkale 
Üniversitesi Makina Mühendisliği öğrencileri katılım 
sağladı.

İki bölüm olarak gerçekleşen etkinliğin birinci bölümünde 
İSKİD ve ESSİAD Üyeleri tarafından kurulan standları 
gezen öğrenciler, firmalar ve istihdam olanakları 
hakkında bilgi aldı, staj ve iş başvurularında bulundular. 
Etkinliğin ikinci bölümünde sektörün duayenlerinden 
mühendislik ve sektör hakkında tecrübelerini dinleme 
fırsatı buldular. 

Moderatör Yavuz SEÇKİN’in eğlenceli show ve 
sunumunun ardından İSKİD Başkanı Taner YÖNET, 
sektörün dünü, bugünü ve geleceği hakkında bilgiler 
verdi. Yönet’ten sonra sırasıyla Prof. Dr. Yunus Ali 
ÇENGEL “İklimlendirme Sektöründe İnovasyon”; 
GMD Mühendislik’ten Orhan GÜRSON “İklimlendirme 
Sektöründe Tasarımcı Olmak”; ESSİAD Üyelerinden 
HB Mekanik’ten Hakan BULGUN “Mekanik Tesisat 
Proje Uygulamaları” konularında bilgi ve deneyimlerini 
aktardılar.

 Sektörün önde gelen firmalarından ALDAĞ A.Ş. Bölgeler 
Satış Koordinatörü Doruk OFLAZ, Bosch Termoteknik 
Pazarlama Direktörü Ali AKTAŞ ve İnsan Kaynakları 
Sorumlusu Tuğçe ÖZ söz alarak firmaları ve istihdam 
olanakları hakkında önemli bilgiler verdiler.

Etkinlik süresince öğrenciler, #iskidizmirde hashtagi 
ile twitter üzerinden seminere interaktif katılım 
sağlayarak görüş ve sorularını paylaştılar. Program 
sonunda hashtag’te en çok paylaşım yapan öğrencilere 
Prof. Dr. Yunus Ali ÇENGEL’in TERMODİNAMİK kitabı 
hediye edildi.

Katılım sağlayamayan öğrenciler ve İSKİD Üyeleri için 
www.iskid.org.tr web sitesinden canlı olarak yayınlanan 
etkinlik; başta İSKİD ve üyeleri olmak üzere, ESSİAD 
üyelerinden Doğu İklimlendirme ve Form A.Ş.’nin 
gümüş sponsorluğu; Friterm, Karyer, MGT, Ode Yalıtım, 
Termokar, Üntes ve Venco’nun bronz sponsorlukları ile 
gerçekleşti.

ISKID Iklimlendirme Sektörü ile Ege Bölgesi Mühendislik Fakültelerini Bir Araya Getirdi

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET, 

İSKİD Genel Sekreteri Zeki ÖZEN, DEU İMYO Teknik 
Programlar Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf SEZEN

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET

Etkinlik yoğun katılım ile gerçekleştirildi
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Enerji Tasarruflu Fan

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W



Sektörden Haberler

Form, Ege Bölgesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri ile Buluştu

İSKİD tarafından gerçekleştirilen “İklimlendirme 
Sektörü Tanıtım Günü” kapsamında Form Şirketler 

Grubu, Ege Bölgesi’nde yer alan üniversitelerin genç 
mühendis adayı öğrencileriyle standında buluştu.

TMMOB Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 24 Ekim 
Salı günü gerçekleşen etkinlikte, FORM standını ziyaret 
eden mühendislik öğrencileri, Form Şirketler Grubu ve 
çalışmaları, istihdam olanakları hakkında bilgiler alırken, 
iş ve staj başvurularında bulundular. Makina mühendisi 
öğrencilerinin FORM standına ilgilerinin yoğun olduğu 
etkinlikte, Türkiye iklimlendirme Sektörünün ihtiyacı 
olan nitelikli iş gücünü sağlamak; geleceğin makina 
mühendislerine sektörü tanıtmak amaçlanıyor.

Doğu İklimlendirme tarafından konutlar için geliştirilen ev tipi ısı geri kazanım 
cihazı Four Home 2017 yılı içinde TÜV-SÜD tarafından yapılan testleri de 

geçerek Avrupa pazarına sunulmuştur. 2018 yılı itibari ile Türkiye pazarına da 
sunulacak ürünün ilk kez 2018 ISK SODEX İstanbul fuarında lansmanı yapılacak. 
Four Home Ev Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı konutlarda havalandırmadan 
kaynaklanan enerji kayıplarının önüne geçmek amacıyla geliştirilen ürün 
içerisinde bulunan yüksek verimli ısı eşanjörü sayesinde mahalden dışarı atılan 
hava ile mahale girecek taze hava arasında ısı transferi gerçekleşerek enerji 
kayıpları minimize edilmektedir.

Standart bir evde kullanılabilecek boyutlarda üretilen cihaz depo veya kiler gibi 
mekanlarda konumlandırılabilinen cihaz üzerinde ısı transfer verimi %94’lere 
varan karşıt akışlı ısı değiştiriciler ve sessiz plug fanlar bulunmaktadır. 

Ayrıca taze hava tarafında G4 sınıfı panel filtre ve opsiyonel olarak sunulan F7 
sınıfı torba filtre kullanılan ve free cooling özelliği de bulunan cihaz 4 mevsim 

kullanım özelliğine sahip olan cihaz tak çalıştır mantığı ile geliştirilen ürün ile dijital kontrol paneli standart olarak 
gelmekte, donma koruması ve kablosuz kontrol ise opsiyonel olarak sunulmaktadır.

VENCO Marka Fanlar Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü’nde

Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, 1583 yataklı Kamu 
Özel Ortaklığı(KÖO) yatırım-finansman modeli ile 

hayata geçirilen proje, 750.000 m²’lik alan üzerine 
inşaa edilmiş olup, 464.000 m² kapalı alana sahip. 

Kapalı otoparkları, helikopter pistleri ve modern 
tasarımı ile tüm ziyaretçilerine sağlık hizmetini konforlu 
bir şekilde sunulması hedeflenen ve VENCO marka 
fanların kullanıldığı projede kapalı otoparkın günlük 
havalandırması ve olası bir yangın anında oluşacak 
dumanın tahliyesi için tek ve çift yönlü olmak üzere 
toplam 97 adet jet fan, 28 adet aksiyal duman egzoz 
fanı, 16 adet aksiyal taze hava fanı kullanıldı.

Jet fan ve duman egzoz fanlarının tamamı EN 12101-
3 standardına uygun F300 sınıfında sertifikalı olup 
hastane bloklarında ise; toplam 421 adet farklı tip ve 
özellikte fan kullanıldı.

Doğu Iklimlendirme Four Home Ev Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı
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Sektörden Haberler
Izmir Çevre ve Şehircilik Il Müdürü Selahattin VARAN: 

“Sürdürülebilir Binalar için Izmir’de 45 Milyon m2’lik Alanda Dönüşüm Yapılacak”

Yalıtım sektörünün çatı örgütü İZODER, İzmir Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ile İzmir’de “Tüm 

Yönleriyle Yalıtım Semineri” düzenledi.

Yalıtım sektörünün çatı örgütü olarak bu yıl Anadolu’ya 
yöneldiklerini belirten İZODER Başkanı Levent Pelesen, 
“Amacımız, sektörün tüm bileşenlerini bir araya 
getirerek, ısı, su, ses ve yangın yalıtımını hep birlikte 
masaya yatırmak; Türkiye’nin geleceği için stratejik 
öneme sahip bir konuda tarafların görüşlerini ortaya 
koymak ve sorunlara çözüm önerileri getirmektir” dedi.
 
BASF, BETEK, BTM, WEBER ve İZOCAM’ın 
sponsorluğunda, 16 Kasım 2017 tarihinde düzenlenen 
seminer, İZODER Başkanı Levent PELESEN, İzmir 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin VARAN, 
öğretim üyeleri, mimar, mühendis, kamu ve sektör 
temsilcilerinin yanı sıra STK temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ’ın 
da katıldığı ve organizasyon sürecinde verdiği destek 
ve katkılardan dolayı İZODER Yönetim Kurulu Başkanı 
tarafından teşekkür plaketi takdim edildiği etkinlik 
yoğun ilgi ile Tepekule Kongre Sergi Merkezi Akdeniz 
Salonu’nda düzenlendi.

Yalıtım seferberliğinde hamle sırası bizde

Konuşmasına ısı, su, ses ve yangın yalıtımı 
branşlarından ısı yalıtımı ile başlayan Levent PELESEN, 
“Isı yalıtımı, her şeyden önce Türkiye’nin geleceği için 
stratejik öneme sahip bir konudur.  Bugün Türkiye, ısı 
yalıtımı sektöründe Avrupa’nın en büyüğü konumunda. 
Bunun bir nedeni de gelişmiş ülkelerin, uzun yıllar 
önce başlayan seferberlikte epey yol almalarıdır. Şimdi 
hamle sırası bizde. Bu farkı kapatmalıyız. Avrupa 
standartlarına uygun, enerji tasarruflu binalara sahip 
olabilmek için önümüzde kentsel dönüşüm gibi çok 

önemli bir fırsat var. Eğer elimizdeki bu 
fırsatı iyi değerlendirerek yeniden inşa 
edilecek tüm binalara, doğru malzeme 
ve Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip 
ustalarla doğru uygulama yaptırırsak, 
ülke ekonomimize her yıl milyarlarca 
dolarlık katkıda bulunabiliriz” diye 
konuştu. 

Asrın projesi kentsel dönüşüm ile 
Türkiye’nin               %65-70’i dönüşmeli

Ülkemizde son yıllarda ciddi manada İZODER Yönetim Kurulu Başkanı
Levent PELESEN

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent PELESEN ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanı Metin AKDAŞ’a destek ve katkılarından dolayı plaket takdim etti.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Selahattin VARAN
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gelişme, değişme ve dönüşüm yaşandığını belirten 
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin 
VARAN, “Bu kavramlar artık hep gündemimizde. 
Gelişirken, değişirken ve dönüşürken de birçok sorunu 
birlikte çözmeye çalışıyoruz. T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın vizyonu ve misyonu ile sürdürülebilir, 
çevre dostu ve marka şehirler sloganıyla, gerçekten 
asrın en büyük projesini üstlenmiş bulunuyoruz. Asrın 
projesi dediğimiz kentsel dönüşüm kapsamında, 
ülkemizin %65-70’inin dönüşmesi gerektiğini hepimiz 
biliyoruz. Hızlı bir şekilde bunu başarmamız gerekiyor. 
Bakanlığımız, TÜİK verilerine göre yaklaşık 7 milyon 
konutun 15 yıl içinde dönüşmesi gerektiğini açıkladı. 
Dolayısıyla canlarımıza mal olan depreme ve afetlere 
dayanıklı binalar yaparak bu işin içinden çıkmamız 
gerekiyor” dedi.

Izmir’de 45 milyon m2’lik alanda dönüşüm yapılacak

Bugün yalıtım ile enerji verimliliği sağlanan binalarda 
yüzde 50’ye yakın bir tasarruf sağlandığını belirten 
Selahattin VARAN, “Anadolu’da ciddi bir gelişim, 
değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade ederek, “Afetlere 
dayanıklı binalar yaparken, daha konforlu, sürdürülebilir 
ve enerji verimliliğini artıracak binalara ihtiyacımız var. 
Artık geri dönüş yok. İzmir’de yaklaşık 4.500 hektar, 
yani 45 milyon m2’lik alanda dönüşüm yapılacak. Yapı 
stokunun yaklaşık 2.500.000 olduğu İzmir’de, yaklaşık 
1.500.000 dönüşümü olacak. Bu süreçte açgözlülüğe 
gerek yok. Dönüşüm, sabırla, metanetle, teknik 
konuların ilkesine uyarak gerçekleşmeli. Bu ülkeye 
hizmetin çeşitli yolları var. Bunların en önemlisi de, 
yapılan işin en doğrusunu, en güzelini yapmaktır. Bunu 
bizim insanımız hak ediyor.” dedi.

“Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri”, güncel bilgilerin 
paylaşıldığı oturum ve sunumlarla devam etti. “Enerji 
Verimliliği İçin Isı Yalıtımı ve Mevzuatlar” oturumu, 
İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul 
ŞEN’in moderatörlüğünde, İstanbul Aydın Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan 
HEPERKAN, ÇŞB Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 

Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkan Vekili Murat 
BAYRAM ve MMO İzmir Şube Başkanı Güniz GACANER 
ERMİN tarafından ele alındı.

“Isı Yalıtımı Sektöründe Malzeme ve Uygulamada 
Denetim ve Gözetim” başlıklı ikinci oturum ise yine 
Ertuğrul ŞEN’in moderatörlüğünde, Yapı Denetim 
Kuruluşları Birliği İzmir Şube Başkanı Osman AKBAŞAK 
İZODER Isı Yalıtımı Komisyonu Başkanı Kürşad 
SAKARYA ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü  
Selahattin VARAN’ın katılımıyla yapıldı. 

Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Çiğdem TEKİN ise seminerde, “Su Yalıtımı 
ve Yapı Güvenliği” konusuyla ilgili bir sunum yaptı. 
İZODER Su Yalıtımı Komisyonu Başkan Yardımcısı Jozef 
BONFIL de, “Su Yalıtımı Yönetmeliği Neler Getiriyor” 
başlıklı sunumunu paylaştı. 

İZODER İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Emrullah ERUSLU, dördüncü oturumda, “Ses Yalıtımı 
Yönetmeliği-Ses Yalıtımının Sağlık ve Konforla 
İlişkisi”ni, İZODER Yönetim Kurulu Üyesi Volkan 
DİKMEN ile birlikte değerlendirdi. Tüm gün süren 
seminer, Yangın Güvenliği Tedbirleri Komisyon Başkanı 
Hakan USLU’nun, “Yangın Yalıtımı ve Yangın Güvenliği 
Tedbirleri” sunumu ile sona erdi. 

Sektörden Haberler

İZODER Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ertuğrul ŞEN

Hasan HEPERKAN, 
Güniz GACANER ERMİN, Murat BAYRAM

Kürşad SAKARYA, Selahattin VARAN, 
Osman AKBAŞAK
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Sektörden Haberler

TTMD’nin geleneksel çalıştayı, “Geçmişten 
Geleceğe İkinci 25. Yılında TTMD” temasıyla 

27-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Divan Otel 
Gaziantep’te gerçekleştirildi. TTMD Yönetim Kurulu 
Üyeleri, akademisyenler, TTMD üyesi olan sektör 
dernek başkanları, alanında uzman mühendisler ve 
çok sayıda TTMD Üyesinin katıldığı çalıştayın açılış 
konuşmasını yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Sarven ÇİLİNGİROĞLU, TTMD’nin 25. yılını 
kutlandığı bu dönemde, TTMD Kurumsal ve Kurum İçi 
İletişim Geliştirme Projesi adı altında bir strateji raporu 
hazırladıklarını belirtti. Çilingiroğlu konuşmasında 
“Hedefimiz, TTMD’nin geçmiş 25 yılı ışığında gelecek 
dönem yönetimlerine yol haritası belirlemek. Bu 
projeyle amacımız TTMD’nin üyeleri arasındaki iletişimi 
geliştirmek, üyelerin TTMD’deki performanslarını 
artırıp, TTMD’nin sektöre yön verirken daha etkin rol 
oynamasını sağlamaktır. Düzenlediğimiz bu çalıştay 
projemizin ilk adımıdır.  Geçmişte yapılan tüm çalışmalar 
bizim için çok değerli hazinelerdir. Tüm bu çalışmaların 
işler hale gelmesi, süreklilik kazanması, kurumsal 
yapı gereği profesyonel idari bir ekip ile sağlanabilir. 
Performansa dönüşmeyen gönüllülük esaslı yapı 
içerisinde söylemlerin tekrarından öteye gidemiyoruz. 
Bu nedenle gönüllülük ve adeta yarı sorumluluk esaslı 
örgütlerimizde eksik kalan yanımızı profesyonel destek 
alarak kurumsallaşma yönünde bir adım atmak istedik” 
dedi.

Açılışta konuşan ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı 
Vural EROĞLU, İklimlendirme sektörünün tarihçesi 
hakkında kısa bir sunum yaptıktan sonra TTMD’nin 
kuruluşundan itibaren tesisat sektörü için önemine 
değindi. Eroğlu, ISKAV ve TTMD ilişkilerinin başarılı 
şekilde yürüdüğü belirterek önümüzdeki 25 yıllık 
dönem için görüşlerini aktardı. Daha sonra konuşan 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET ise İSKİD 

Üyeleri ve Komisyonlarının görüşlerini aktardı. Yönet, 
TTMD’nin bu sektörde önemli bir lokomotif olduğunu 
belirterek TTMD’de olacak gelişmelerin tüm sektörün 
gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. 

MTMD adına bir konuşma yapan Yönetim Kurulu 
Başkanı İrfan ÇELİMLİ, kurumsallaşmanın artması 
yönünde gayretlerin önemli olduğun söyleyerek, 
sektörün problemlerine değindi. Çelimli, özellikle 
sözleşmelerde yaşanan sıkıntılar yüzünden 
müteahhitlerin zor durumda kaldığına dikkat çekti. 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ ise, 
İklimlendirme Meclisi olarak TTMD ile işbirliği içinde 
çalışmaktan memnun olduklarını ve TTMD’nin sektör 
için çok önemli bir konumda olduğunu söyledi. 

Çalıştayın açılış sunumunu yapmak üzere kürsüye 
gelen Prof. Dr. Macit TOKSOY, bütünleşik performans 
bakış açısı ile öneriler konulu bir paylaşımda 
bulundu. Toksoy ilk olarak profesyonel meslek insanı 
örgütlerinin misyonlarını aktardıktan sonra; bütünleşik 
performansı, bir projenin düşünsel başlangıcından 
sonuna kadar projenin içinde yer alan, projenin 
gelişimini etkileyen, çevresel etkileşimler de dahil her 
türlü bileşen ve sistemin performanslarının bileşkesi 
olarak tanımladı. Bu bağlamda TTMD’nin bütünleşik 
performans bileşenlerini sıralayan Toksoy, TTMD’nin 
ilk 25 yıl yaptıklarına değindikten sonra ikinci 25. yılda 
eğitim, mesleği geliştirme, akreditasyon, mesleki 
denetim, üyelik geliştirme, kaynak yaratma, ulusal ve 
uluslararası kurumlarla işbirliği, dernek mevzuatının 
gözden geçirilmesi gibi başlıklar hakkında tavsiyelerde 
bulundu. 
TTMD “Kurumsal ve Kurum İçi İletişim Geliştirme” 
Projesi kapsamında Çalıştay Moderatörlüğü yürüten 
Figen GÖRÜCÜ projeyi tanıtan bir sunum yaparak, 
hedeflerinin TTMD’nin geçmiş 25 yılı ışığında gelecek 

TTMD 2017 Çalıştayı Yapıldı
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25 yılı için marka iletişim yol haritasını belirlemek 
olduğunu söyledi. Görücü, marka iletişimini anlık bir 
faaliyetten ziyade yönetilmesi gereken, sonuçları 
ölçülen ve sürekli gelişen bir süreç olarak tanımladı.
Projenin ilk fazı olan çalıştayda, TTMD kurum 
kültürünü tanımak ve tanımlamak; katılımcıların 
maksimum bilgi paylaşacakları ve ilgi gösterecekleri 
bir platform yaratmayı hedeflediklerini belirten 
Görücü “Çalıştaydaki temel amacımız katılımcılık ile 
strateji konusundaki güçlü yön ve gelişim alanlarının 
belirlenmesi, stratejinin performansa dönüşmesi adına 
kilit ipuçlarının paylaşılması, önceliklendirme ile enerji 
ve odaklanmanın doğru konulara yönlendirilmesi, 
farklı perspektif ve güçlü sorular ile katılımcıların bakış 
açılarının “Gelecekteki İletişim Stratejisine” doğru 
yönlendirilmesi ve/veya zenginleştirilmesidir” dedi. 

72 katılımcının yer aldığı çalıştayda 5 oturum 
gerçekleştirildi. İlk 3 oturumda “Mevcut Durum  

Analizi” kapsamında; TTMD’nin “Geçmişten Bugüne 
Yaptıklarından Aldığı Dersler”, “Kurum Kültürü ve 
Değerleri” konularında grup çalışmaları yapıldı. Son 
2 oturumda ise “STK Olarak Makro Bakış açısı ile 
TTMD’nin Gelecekte Sektördeki Rolü ve Öncelikleri” 
ni belirlemeye yönelik, katılımcıların görüş ve önerileri 
alındı.  

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan TTMD Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol KILKIŞ ise, çalıştayın 
hazırlanmasında emeği geçenlere, sektöre ve 
katılımcılara teşekkür etti. Kılkış yeni açılan TTMD 
Gaziantep Temsilciliği görevini üstlenen Mehmet Cihan 
BEYHAN’a bir teşekkür belgesi takdim etti. 

TTMD 2017 Çalıştayı’nın son gününde, profesyonel 
rehber eşliğinde Gaziantep Sokakları, Bakırcılar Çarşısı 
ve dünyaca ünlü mozaikleriyle Zeugma Müzesi gezildi. 

Sektörden Haberler

Hisense’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü 
olan Üntes VRF, satış sonrasında müşteri 

memnuniyetini sürekli kılmak için yetkili servislerine 
uygulamalı teknik eğitimler vermeye tüm hızıyla devam 
ediyor. Bu eğitimler neticesinde Üntes VRF ailesine 
katılan 20 servisle Üntes VRF Yetkili Servis sayısını 
121‘e çıkartarak servis organizasyonunu genişletti.

Üntes VRF Satış Sonrası Hizmetler birimi tarafından 
13 - 17 Kasım 2017 tarihleri arasında Üntes Eğitim 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 2 farklı oturumdan oluşan 
eğitime 50 servis personeli katıldı. Eğitimlerde yetkili 
servisler bünyesinde çalışan teknisyenlerin, ürün ve 
teknik bilgi seviyelerinin arttırılması hedeflendi. Ürün 
tanıtımlarının yanı sıra, cihaz kurulum, işletmeye 
alma, kumandaların tanıtımı, cihaz kontrolü, çalışma 
parametrelerini inceleme ve diğer elektromekanik 
ekipmanların çalışma fonksiyonları gibi konuların yer 
aldığı eğitimde, katılımcılar ürünler üzerinde uygulamalı 
eğitim alma fırsatı elde ettiler. Eğitimlere, Üntes VRF 
Satış Sonrası Hizmetler personelleri ile Hisense genel 
merkez satış sonrası hizmetlerinden Yang RENYUAN 
da katıldı. 

Eğitim sonunda, teknisyenlerin servis faaliyetleri ve 
eğitim konusunda görüş önerileri alındı ve katılım 
sertifikaları verildi. Servislerin tam yetkili olarak 
Üntes VRF – Hisense’i temsil edebilmesinde verilen 
eğitimlerin önemini vurgulayan Üntes VRF Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü Salih ÇİÇEK “Servislerimize 
verdiğimiz teknik ve kişisel eğitimlerle, servislerimizin 
Türkiye genelinde standart kalitede hizmet vermesini 
sağlıyor, eğitimlerimizi sürekli kılarak her geçen gün 
karşılaşılan yeni teknik konular hakkında servislerimizi 
bilgilendiriyoruz.” dedi. Enerji tasarrufu sağlayan, 
estetik, kullanıcı dostu ürünleriyle hizmet veren 
Hisense’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan 
Üntes VRF eğitimleri önümüzdeki dönemlerde de 
devam edecek.

Üntes VRF, Yetkili Servislerine Uygulamalı Hisense VRF Teknik Servis Eğitimi Verdi

Karyer, SIFA 2017 Fuarına Katıldı

Karyer, 03 - 05 Ekim 2017 tarihlerinde Fransa’nın 
başkenti Paris’te gerçekleşen Soğutma, İklimlendirme 

ve Termodinamik Fuarı (SIFA 2017)’na katıldı. Uluslararası 
kapsamda konunun uzmanları ve kanaat önderlerinin 
bir araya geldiği fuarda, Karyer A.Ş., standında mevcut 
ve potansiyel müşterilerini ağırladı, teknolojik yenilikleri 
hakkında bilgi aktardı.EKİM KASIM ARALIK 2017 YIL: 20 SAYI: 79 43



DR. ANDAÇ YAKUT
MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ

DAIKIN TÜRKİYE
YEŞİL ENERJİ & ÇEVRE BÖLÜM 

KOORDİNATÖRÜ

ÖZET

Son gelişmeler R-32 soğutucu akışkanının R410A so-
ğutucu akışkanına göre hem yüksek enerji verimlili-
ği hem de düşük küresel ısınma potansiyeliyle (GWP: 
675) çevreye daha az zarar vermesinden dolayı ev tipi 
ve ticari tip klimalar için en uygun alternatif akışkan 
olduğunu göstermiştir.

Bu çalışmada yeni nesil soğutucu akışkan R32 hak-
kında detaylı bilgi verildikten sonra, Avrupa Birliği’nin 
gözden geçirilmiş F Gaz Yönetmeliği araştırılıp bu yö-
netmeliğin iklimlendirme sektörünün geleceğine olan 
etkileri ve R32 ile olan ilişkisi açıklanmıştır.

15 Ekim 2016 tarihinde anlaşmaya varılan Kigali 
Anlaşması ve İklimlendirme sektörüne olan etkileri 
hakkında bilgi verildikten sonra R32 kullanımı hakkın-
da en son gelişmelere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kigali Anlaşması, R-32, Düşük 
GWP, F gaz Yönetmeliği.

1.R-32 Nedir? 

R-32’nin kimyasal ismi “diflorometan”dır. Karışım ha-
linde olan R-410A soğutucu akışkanının bir bileşeni 
olarak uzun yıllar kullanılmıştır (R-410A; %50 R-32, 
%50 R-125’in bir karışımıdır). Daikin,  R-32’nin bir karı-
şımın bileşeni olarak kullanılması yerine saf halde kul-
lanılmasının bir çok avantajının olduğunu tespit eden 
ilk firma olmuştur. Sektörün diğer birçok oyuncusu da 
bu tespiti takip etmiştir.

GWP Nedir?

Küresel Isınma Potansiyeli (GWP); bir soğutucu akış-
kanın atmosfere salınması halinde bu soğutucu akış-
kanın küresel ısınmaya olan potansiyel etkisini göste-
ren bir sayıdır. 1 kg CO2’in 100 yıllık bir süre boyunca 
olan etkisinin 1 kg soğutucu akışkan ile karşılaştırıldığı 
bağıl bir değerdir.

Kaçakları önleyerek ve cihaz ömrü sona erdiğinde 
doğru şekilde geri kazanma ile bu etki önlenebilme-
sine rağmen, düşük GWP değerine sahip bir soğutucu 
akışkan seçmek ve soğutucu akışkan miktarını azalt-
mak, kaza ile bir kaçak olması durumunda çevreye ve-
rilecek zararı azaltacaktır.

ODP Nedir?

Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP); kimyasal bir mad-
denin stratosferik ozon tabakasına olan zararlı etki-
sini gösteren bir sayıdır. Bir soğutucu akışkanın etki-
sini aynı kütledeki  R-11’in etkisi ile karşılaştıran bağıl 
bir değerdir. Bu nedenle R-11’in ODP değeri “1” olarak 
tanımlanmıştır.

Güncel

YENI NESIL 
SOĞUTUCU AKIŞKAN 

R32 HAKKINDAKI 
SON GELIŞMELER VE 

KIGALI 
ANLAŞMASININ 
GETIRDIKLERI
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2. Soğutucu Akışkan R-32’nin Özellikleri

R-32, R-410A, R-134a ve Avrupa Birliği’nde şu an kul-
lanılan diğer soğutucu akışkanlar ozon tabakasına za-
rar vermezler. Bir önceki nesil soğutucu akışkanlar, 
örneğin R-22, klor içerdiğinden stratosferik ozon taba-
kası üzerinde zararlı etkileri vardı. Avrupa Birliği yönet-
melikleri 2004 yılından itibaren ozon tabakasına zarar 
veren soğutucu akışkan bulunduran yeni cihazları ya-
saklamıştır (Örneğin R-22). 

Ayrıca Ocak 2015’den itibaren R-22 kullanarak mev-
cut cihazlara servis verme, geri dönüştürülmüş R-22 
ile bile olsa, yasaklanmıştır [1].

R-32 tek bileşenli bir HFC’dir ve ozon tabakasına za-
rar vermez (ODP=0). Ayrıca R32’nin GWP değe-
ri R410A’nın sahip olduğu GWP değerinin üçte biri-
ne eşittir. Tablo 1’de R32 soğutucu akışkanının temel 
özelliklerinin diğer soğutucu akışkanlarla karşılaştırıl-
ması görülmektedir.

Tablo 1. R-32 Soğutucu Akışkanının Özellikleri

Güncel

3. Klimalar ve Isı Pompaları için Neden R32?

Alternatif soğutucu akışkan arayışında; akışkanın ozon 
tüketme potansiyeli (ODP), küresel ısınma potansiyeli 
(GWP), enerji verimliliği, güvenlik, ekonomiklik gibi bir-
çok faktör etki eder. Bu faktörleri tam anlamıyla kar-
şılayan mükemmel bir akışkan henüz yoktur. Seçim 
yaparken bütün bu faktörleri en uygun şekilde karşıla-
yacak, en dengeli seçimi yapmak önemlidir. 

R-32, HFC grubundan olmasına rağmen günümüzde 
sıklıkla kullanılan R410A soğutucu akışkanının sahip 
olduğu küresel ısınma potansiyelinin (GWP) üçte biri-
ne sahiptir. Üstelik R-32 tek bileşenli bir soğutucu akış-
kan olduğundan geri dönüşümü de kolaydır. Genel ola-
rak [1];

•R32 Ozon Tabakasına zarar vermez (ODP=0)
•R410A’nın GWP değeri 2088 iken R32’nin GWP değeri 
R410A’nın GWP değerinin yalnızca üçte biridir
(R32 GWP=675). Bu yüzden R32, R410A’ya göre daha 
çevre dostudur.
•R32 kullanıldığında daha az soğutucu akışkan kullanımı 
mümkündür. (yaklaşık %20 daha az)
•R410A ile kıyaslandığında R32 daha Yüksek Enerji 
Verimliliği sağlar. (Örn: 4kW’lık sistemde ort. %6 verim 
artışı)
•R32 kullanıldığında R410A’lı bir sisteme göre daha kom-
pakt tasarım mümkündür. (Örn: hacimsel olarak yaklaşık 
%20 daha az yer kaplar)
•R32, R410A’nın bir bileşeni olduğundan R32 tedariğinde 
herhangi bir problem yoktur.
•R32 tek bileşenli bir akışkan olduğu için geri dönüşümü 
ve yeniden kullanımı kolaydır.

4. Gözden Geçirilmiş F-Gaz Yönetmeliği

Soğutucu akışkanlar eğer atmosfere salınırsa küresel 
ısınmaya etki edebilirler. 2006 yılında Avrupa’da yayın-
lanan F-Gaz Yönetmeliği florlu sera gazlarının özellik-
le soğutucu akışkan olarak kullanılan HFC gazlarının 
meydana getireceği bu riski en aza indirmek amacıyla 
yayınlanmıştır [2].

Montaj ve servis firmaları için sertifikasyon sistemi 
oluşturulmuştur. Sertifikasyon ve 3 kg ve üzeri soğu-
tucu akışkan içeren sistemlere getirilen zorunlu kaçak 
kontrolü ile birlikte başarılı bir şekilde emisyonlar azal-
tılmıştır. (Not: Gözden geçirilmiş F-gaz yönetmeliği ha-
len kaçak kontrolünü gerektirmektedir fakat sınır de-
ğer 5 Ton CO2 eş olarak değişmiştir. Bu da 2.4 kg R410A 
veya 7.4 kg R32’ye eşdeğerdir.)

Avrupa Birliği düşük karbon yol haritası 2050 hedef-
leri kapsamında Avrupa Birliği ve sektör daha fazlası-
nın yapılabileceğine karar verdiler ve bu yüzden gözden 
geçirilmiş F gaz Yönetmeliği 2015 yılının başında AB’de 
yürürlüğe girdi [3]. Bu yönetmelik düşük CO2 eş’e sa-
hip soğutucu akışkanlarla çalışan cihaz tasarımını teş-
vik eder. 

Başka bir deyişle, düşük GWP değerine sahip soğutu-
cu akışkanla çalışan cihaz veya daha az soğutucu akış-
kan ile çalışan cihaz, fakat ideal olarak her ikisinde de 
azalma beklenir. (CO2 eş ile tanımlanan “HFC tüketimi-
nin  kademeli olarak azaltılması” olarak bilinir). Gözden 
geçirilen F-gaz yönetmeliği sayesinde, AB F-Gaz emis-
yonları 2030 yılına kadar 2/3 oranında azalacaktır 
(2014 yılına göre).
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Şekil.1-Avrupa Birliği 
F-Gaz emisyonlarını azaltma hedefleri

Tablo 1. Kigali Anlaşması Küresel HFC Azaltma Takvimi

Güncel

Her türlü uygulama ihtiyacını karşılayan mükemmel 
bir soğutucu akışkan mevcut değildir. Bu da, soğutucu 
akışkan seçiminde sadece düşük GWP değerine sahip 
bir akışkan seçmek ve akışkan miktarının azaltılması 
değil bunların yanında enerji verimliliği, güvenlik, eko-
nomiklik gibi parametrelerin de önem kazandığı anla-
mına gelir. Örneğin düşük GWP değerine sahip fakat 
enerji verimliliği düşük olan bir soğutucu akışkan seç-
mek iyi bir seçim olmayacaktır çünkü bu, cihazın top-
lam küresel ısınma etkisine ters yönde etki yapacaktır.

Yeni F gaz Yönetmeliği 2025 yılı itibariyle 3 kg’dan daha 
az soğutucu akışkan içeren tekli split klimalarda GWP 
değeri 750’den büyük olan soğutucu akışkanların kul-
lanımını yasaklamaktadır. R32 bu yasaktan etkilenme-
mektedir. (R32 GWP:675) Bu yüzden sektör R32 gibi 
düşük GWP değerine sahip soğutucu akışkanlara ne 
kadar erken geçerse HFC emisyonlarının çevresel etkisi 
o kadar kısa zamanda azaltılabilir. 

5. Kigali Anlaşması (Küresel HFC Kademeli Azaltma 
Programı)

15 Ekim 2016 tarihinde, Montreal Protokolü Tarafları 
küresel iklim değişikliğini önemli ölçüde azaltacak ta-
rihi bir anlaşmaya varmışlardır. Dünya çapında yaklaşık 
200 ülkenin katıldığı Kigali, Ruanda’da gerçekleşen 28. 
Taraflar Toplantısı’nda yapılan bu anlaşma Montreal 
Protokolü kapsamında HFC’lerin* (hidroflorokarbonlar) 
küresel tüketiminin (CO2 eş değeri cinsinden) kademeli 
olarak azaltılmasını amaçlamaktadır.

Yapılan bu anlaşma, geçtiğimiz dönemde, küresel orta-
lama sıcaklık artışını 2˚C’nin altında tutmayı hedefleyen 
Paris’te yapılan COP 21 iklim anlaşmasını HFC gazları 
üzerine odaklanarak destekler niteliktedir.  

Bu anlaşma gereği Azaltma takvimi hazırlanırken geliş-
miş olan ülkeler (A2) ve gelişmekte olan ülkeler (A5, 2 
alt grup) olarak farklı takvimler hazırlanmıştır (Tablo.1). 
Türkiye A5 (gelişmekte olan ülkeler) Grup.1 içinde yer 
almaktadır.

Bu anlaşmanın 2050 yılına kadar 70 milyar ton CO2 eş’i 
atmosferden önlemesi ve bununla birlikte hava sıcak-
lığında 0,5˚C artışın önlenmesi beklenmektedir [4]. An-
laşma ile HFC’lerin kademeli azaltılması küresel bir hal 
aldığından önümüzdeki dönemde düşük GWP değerine 
sahip soğutucu akışkanlar büyük önem kazanacaktır. 
Ev tipi ve ticari tip klimalar için R-32 soğutucu akışkanı 
bunun en güzel örneğidir.

6. R-32 Kullanımı Hakkında En Son Gelişmeler

Dünyanın ilk R-32 içeren klimasını Daikin 2012 yılının 
Kasım ayında Japonya pazarına sunmuştur [5].

2013 yılı Sonbaharında ise Avrupa’nın ilk R-32 içeren 
klima modelini Daikin piyasaya sunmuştur.

Avrupa’da ilk R-32’li klimanın piyasaya sunulmasından 
sonra diğer üretici firmalar da R-32 içeren klimalarını 
duyurmaya başlamışlardır.

Türkiye’nin ilk R-32 içeren kliması ise 2015 yılının Ma-
yıs ayında Daikin tarafından satışa sunulmuştur [6]. 

10 Eylül 2015 tarihinde, dünyanın önde gelen klima ve 
soğutucu akışkan üreticisi Daikin, daha çevreci bir gaz 
olan R-32’yi teşvik etmek amacıyla, sahip olduğu 93 adet 
patenti klima üreticilerine ücretsiz sunacağını duyurmuş-
tur [7].

2017 Mart ayı itibariyle Daikin 50’den fazla ülkede 10 
milyon adetten fazla R-32 içeren klima sattığını du-
yurmuştur. Diğer klima üreticileriyle birlikte 27 milyon 
adetten fazla R-32 içeren klimanın dünya çapında sa-
tıldığı tahmin edilmektedir. Bu da yaklaşık olarak 47 
milyon ton* CO2 eş tüketiminde azalmaya denk gel-
mektedir [8].
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Güncel

Son olarak, Daikin R32 içeren hafif ticari tip klima ürün 
gamını ve R32 içeren havadan suya ısı pompası ürün 
gamını geçtiğimiz günlerde duyurmuştur [9].•

*: Karşılaştırma geleneksel R22 ve R410A gazlarının 
kullanılmasının devam etmesi haline göre yapılmıştır.

EK TANIMLAR

ODP: Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP), bir soğutu-
cu akışkanın ozon tabakasına zarar verme riski olarak 
tanımlanır. Bu değer, ODP’si 1 olarak kabul edilen R11 
soğutucu akışkanı referans alınarak ifade edilir. Örnek 
vermek gerekirse R22’nin ODP değeri 0,05 iken, R-32 
ve R410A klor ve brom içermediğinden dolayı bu soğu-
tucu akışkanların ODP değeri 0’dır.

GWP: Küresel Isınma Potansiyeli (GWP), akışkanın at-
mosfere salınması halinde küresel ısınmaya (sera etki-
sine) olan etkisini gösterir. Bu değer CO₂ referans alına-
rak 100 yıllık bir süreye göre belirlenmektedir. CO₂  için 
bu değer 1.0’dır. Örneğin R410A için GWP değeri 2088 
iken, R-32 için GWP değeri 675’dir.
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Kümelenme
Endüstriyel Havalandırma, Iklimlendirme, Soğutma 
Cihazları Sektörüne Yönelik Bir Küme Örneği

1.Endüstriyel Havalandırma, Iklimlendirme, 
Soğutma Cihazları Kümesine Genel Bir Bakış

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma 
Cihazları; Endüstriyel ve Ticari merkezi klimalar 
(Okul, Otel, İşyeri, Hastane, Fabrika vb. ortak kulla-
nım alanları için klimalar), Ticari Buzdolapları (Market 
Meşrubat Dolapları), Teşhir Reyonları (Market gıda 
teşhir ve saklama reyonları), Dondurma ve Pastane 
Dolapları, Şoklama üniteleri, Konteyner soğutucu-
ları, Soğuk Hava depo ve cihazları gibi ana sınıflara 
ayrılmaktadır.(İzmir Kümelenme Analizi, 2010: 52). 
Sektörde faaliyet gösteren firmaların bir kısmı yuka-
rıdaki ürünlerden sadece bir tanesini üretirken, bir ana 
ürünle yetinmeyip birden fazla alanda ürün ve hizmet 
sunabilmektedir.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma 
Cihazları sektörü gerek inşaat, gıda, otomotiv, kimya-
sallar, tekstil gibi önemli üretim ve proses endüstri-
lerini içeren geniş ve ekonomi için büyük değer taşı-
yan bir müşteri grubuna hitap etmesi, gerekse yüksek 
teknolojiye sahip olmayı gerektiren ara ürünleri ile 
ekonomik ilerleme açısından önemli bir yere sahiptir. 
Buna ek olarak ülkelerin AR-GE, yatırım ve teknolo-
jik ilerleme konularındaki önceliklerini ve politikalarını
belirleyen en önemli konular arasında olan dünyadaki 
enerji kaynaklarının kısıtlı oluşu, ozon salınımı, küresel 
ısınma ve karbondioksit emisyonu; endüstriyel hava-
landırma, iklimlendirme ve soğutma cihazları sektörü-
nü çok yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir.

2.Dünya’da Isıtma, Havalandırma, Iklimlendirme, 
Soğutma Sektörü

Dünyadaki uygulamalara bakıldığında Endüstriyel 
Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Cihazları 
sektörünün Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme/
Soğutma genel tanımı altında yer aldığı ve endüstri-
yel cihazlar boyutunun ayrı bir alt grup olarak ele alın-
madığı görülmektedir. Sektöre olan dünyadaki toplam 
talebin 2014 yılına kadar her yıl %6,2 oranında büyü-
mesi ve büyümenin %40’ının Çin kaynaklı olması bek-
lenmektedir. Önümüzdeki yıllarda ABD kaynaklı ta-
lebin de başlangıçta daha düşük seviyelerde olmakla 
birlikte yılda ortalama %8,1 olarak gerçekleşmesi ön-
görülmektedir. Sektörün 2008 yılındaki toplam dünya 
ihracatı 148.391 milyon USD olarak gerçekleşmiş olup 
ülke bazında dünya ticaret istatistikleri incelendiğinde
en büyük ihracatçı ülkelerin Çin, Almanya, İtalya, 
Amerika, ve Japonya olduğu görülmektedir. (İZKA, 
İzmir Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve 
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Kümelenme
Soğutma Cihazları Kümesi Yol Haritası, 2010:32) 
Türkiye, dünya ihracatından aldığı yaklaşık %2’lik pay-
la ülkelerin ihracat büyüklüğüne göre sıralamasında 
13. sırada yer almaktadır. 2009 yılı itibariyle Türkiye, 
başta AB ülkeleri olmak üzere 182 ülkeye ihracat ger-
çekleştirmiştir. İngiltere, Amanya, Irak, Fransa, İtalya 
ve İspanya, Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasın-
da ilk sıralarda yer almaktadır. Buzdolapları ve don-
durucular, 2009 yılı itibariyle ısıtma ve soğutma ekip-
manları ihracatında %52 ile en yüksek paya sahiptir ve 
ihracat en çok İngiltere, Fransa, Almanya, Irak, İtalya, 
İspanya, İran, İsveç, Cezayir ve Romanya’ya gerçekleş-
tirilmektedir. Klima cihazları ihracatının yapıldığı başlıca 
ülkeler ise Irak, Libya, İsrail, Mısır, Ürdün ve Nijerya’dır. 
(İZKA, İzmir Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma Cihazları Kümesi Yol Haritası, 2010: 32) 
Sektördeki en büyük ithalatçı ülkeler ise ABD, Almanya, 
Fransa, İngiltere ve Çin’dir. Havalandırma, İklilendirme 
ve Soğutma Cihazları sektörü, Türkiye’de olduğu gibi 
diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de sektö-
rel sivil toplum örgütlenmeleri açısından zengindir. Bu 
organizasyonların değişik vizyon, misyon ve çalışma 
alanları olmakla birlikte;

•Isıtma, soğutma ve iklimlendirme cihazları konu-
sundaki sertifikasyon ve denetim sistemlerinin ge-
liştirilmesi ve uygulanması konusunda katkı ve lobi 
faaliyetleri,
•Enerji verimliliği, soğutkanlar gibi konularla ilgili araş-
trma ve geliştirme çalışmalarının yaygınlaştırılması 
faaliyetleri,
•Sürdürülebilir bir çevre için farkndalık ve bilgi paylaşı-
mı çalışmaları,
•Sektörün rekabet gücünü artıracak çalışmalar,
•İstatistiksel bilgilerin ve raporların toplanması ve ha-
zırlanması gibi ortak çalışma alanları bulunmakta-
dır. Sektördeki dünya’daki kurumlara göz attığımızda 
(İZKA, İzmir Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma Cihazları Kümesi Yol Haritası, 2010:32) 

•ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers -1894)
•AHRI (Air Conditioning, Heating and Refrigeration 
Institute)
•JRAIA (The Japan Refrigeration and Air Conditioning 
Industry Association)
•KRAIA (Korea Refrigeration and Air Conditioning 
Industry Association)
•ABOK (Russian Association of Engieers for Heating, 
Ventilating, Air Conditioning, Heat Supply and Building 
Thermal Physics -1990)
•HVCA (Heating and Ventilating Contractors’ 
Association)
•AIACRA (All India Air Conditioning and Refrigeration 
Association-1961)

•HRAI (The Heating, Refrigeration and Air-Conditioning 
Institute of Canada

Sektörün ülkemizdeki durumu incelendiğinde top-
lam büyüklüğü yaklaşık 2.5 milyar USD olarak tespit 
edilmiştir. İklimlendirme, Havalandırma ve Soğutma 
Cihazları pazarının %40’lık bir bölümünün ise endüstri-
yel ürünler tarafından oluşturulduğu tahmin edilmek-
tedir. İhracat rakamlarına bakıldığında, 2008 yılı itiba-
riyle Türkiye’nin makina ihracatı yaklaşık 10,681 milyar 
USD iken Endüstriyel İklimlendirme, Havalandırma 
ve Soğutma Cihazları sektörünün ihracatı yakla-
şık 1,868 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Son 5 
yılda, Endüstriyel İklimlendirme, Havalandırma ve 
Soğutma Cihazları ihracatı yaklaşık 7 kat büyümüştür. 
(İZKA, İzmir Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma Cihazları Kümesi Yol Haritası, 2010:32) 
Ülkemizdeki sektörel örgütlenmelere baktığımızda:

•ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği-1990)
•İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları 
Derneği-1993)
•ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim 
Vakfı-1997)
•SOSİAD (Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği-2005)
•TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği-1992)
•İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği)
İzmir İli Açısından Sektör ile İlgili İstatistikler
•Sektörde İzmir’de kayıtlı 232 firma bulunmakta olup 
bu sayı Türkiye’deki sektörde yer alan firma sayısının 
%17’sini oluşturmaktadır.
•Sektörde İzmir’de 8.188 kişilik istihdam mevcuttur.
•Sektör, İzmir’de yıllık makine sektörü ihracatının yak-
laşık %30’unu gerçekleştirmektedir.
•Endüstriyel İklimlendirme, Havalandırma ve Soğutma 
Makinaları ihracatı son 5 yıl içerisinde yaklaşık 7 kat 
büyümüştür.
•İhracat verileriyle birlikte değerlendirildiğinde 
Türkiye’deki Endüstriyel İklimlendirme, Havalandırma 
ve Soğutma Makinaları pazarının toplam büyüklüğü 2 
milyar 868 milyon ABD Doları’dır. 
•Sektörün İzmir’deki cirosunun Türkiye’deki toplam ci-
rosuna oranı %30’dur.

Sektörde yapılan iş ve ihtiyaç analizine göre; sektör 
hem dikey hem yatay parametreler bazında yeter-
li düzeyde görülmektedir. Firmanın pazarlama alanın-
da hem yurtiçi hem yurtiçi konumlandırılması hem de 
üretimde yeterli düzeydeyken, tasarımda da orta dü-
zeyde olduğu gözlemlenmektedir. Soğutma Cihazları 
Kümesinin, kümelenme düzeyi analizine göre sektörün 
iç pazardaki etkinlik düzeyi orta seviyede iken; yöne-
tim etkinliği, üretim etkinliği ve ilişki ve örgütlenme dü-
zeyleri açısından kümelenme kapasitesi gibi diğer tüm 
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Kümelenme

parametrelerde yüksek seviyede olduğu görülmekte-
dir. (İzmir Kümelenme Analizi, 2010: 52). Saha çalış-
ması raporuna göre, sektörde İzmirli firmalar arasın-
da hem dikey, hem de yatay düzlemde, oldukça yoğun 
ve çok taraflı ilişki mevcuttur. İlişkilerin bu kadar yoğun 
ve iletişim kanallarının açık olmasında sektörün reka-
betçi, dünyaya açık ve yenilikçilik yönünün yüksek ol-
masının etkisinin olduğu gibi; firmaların sahip, yöneti-
ci ve çalışanları arasında doğrudan temas kuracak çok 
sayıda ortam yaratılması, (dernek, sanayi odası, mes-
leki toplantılar, sosyal toplantılar), eleman transferi-
ni yasaklayan anlaşmaların olmaması, tek merkezden 
iletişimin kontrol edilmemesi, birden fazla iletişim nok-
tasının bulunması ve iletişime yön veren anahtar kişile-
rin eğitim seviyesinin yüksekliği de önemli etkenlerdir. 
Sektördeki ilişkiler ve iletişim ağı sadece bölge içindeki 
kurumlarla değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla da yüksek seviyede seyretmek-
tedir. (Örneğin, İZTO, EBSO, TOBB gibi)

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma 
Cihazları kümesini Porter’ın elmas modeline göre ilişki-
lendirdiğimizde, kümenin avantaj ve dezavantajları ay-
rıntılı görülmektedir. (Şekil.1)

Elmas Analiziyle belirlenen mevcut durum, sektörün 
rekabet gücünü artıracak dört bileşeni etkilemektedir.
•Gerekli kaynakların ve yetkinliklerin varlığı
•Firmaların, bu kaynaklar ve yetkinliklerden doğan fır-
satları değerlendirebilmesini sağlayacak bilgi
•Bireysel hedefler
•Firmalar üzerindeki yenilik ve yatırım baskısı

Diğer yandan, GZFT Analizi ile İzmir Endüstriyel 
Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesi’nin 
güçlü ve zayıf yönleri, küme dışında kalan çevreden 
kaynaklanan fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. GZFT 
Analizi ile çevresel faktörler incelenerek:
•Kümenin geleceği açısından önemli olan fırsatların ve 
tehdit unsuru oluşturabilecek yönlerin önceden fark 
edilip önlem alınması,
•Kümenin güçlü yönlerinin ortaya çıkması ve bunların 
hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda kullanıl-
ması gerekebileceğinin saptanması,
•Kümenin zayıf yönlerinin belirlenerek önlem alınması 
ve zayıf yönlerin olası tehditler karşısında kümeyi dü-
şürebileceği zor durumların analiz edilmesi stratejik bir 
yaklaşımla sağlanmaktadır. Elde edilen bilgiler doğrul-
tusunda kümenin belirlenen güçlü ve zayıf yönleri, fır-
satlar ve tehditlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Güçlü Yönler
•Geçmişten gelen bilgi birikimi,
•Yetişmiş insan kaynağı
•Geniş tedarikçi ağı
•Sektörde İzmir’in iyi bir üne sahip olması

Zayıf Yönler
•Haksız rekabet
•TSE’nin test laboratuvarı ve standartlar anlamında 
etkin çalışmaması
•AR-GE araştırmalarının yetersizliği
•Üniversite-Sanayi İşbirliğinin zayıf olması
•Yetişmiş ara eleman sıkıntısı
•Proje, taahhüt ve mühendislik firmaları açısından 
İzmir’in zayıf olması

Fırsatlar
•Küresel ısınma
•Enerji verimliliği uygulamaları
•Uluslararası büyük firmaların İzmir’de yatırım yapma 
düşünceleri
•Gıda sektörüne satış yapan firmalar için Gıda 
Müzakerelerinin açılması

Tehditler
•Sektörün müşterisi olan ana sanayinin İzmir’de gittik-
çe zayıflaması•

Şekil.1-Endüstriyel Iklimlendirme, Havalandırma 
ve Soğutma Makineleri Kümesinin Elmas 

Modeline Göre Incelenmesi 
Kaynak: IZKA, 2011 http://www.izka.org.tr/ (22.07.2011)
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Vergi Hukuku

Vergi mükellefleri açısından; hesap dönemi takvim yılı 
olanların, 2018 yılında kullanacakları tasdike tabi ya-
sal defterlerini 31.12.2017 tarihine kadar tasdik et-
tirmeleri zorunludur. 

1.Tasdiki Zorunlu Olan  Defterler Nelerdir? 

213 sayılı  VUK’nun  220. maddesine göre;
a)Yevmiye defterleri,
b)İşletme defteri,
c)İmalat ve istihsal vergisi defterleri,
d)Nakliyat vergisi defteri,
e)Yabancı nakliyat kurumlarının hâsılat defteri,
f)Serbest meslek kazanç defteri, 
g)Doktorlar açısından  protokol defteri,
h)Envanter defteri,
i)Çiftçi işletme defteri, 
j)İzin verilen hallerde yukarıda yazılı olanların yerine 
kullanılacak olan defterler,
k)Defter-i kebir (VUK açısından tasdiki zorunlu değil-
dir, TTK açısından zorunludur) tasdike tabidir.

213 sayılı VUK’nun, defteri kebiri tutulması zorunlu 
defterlerden saymasına karşılık, bu defterin tasdikini 
zorunlu kılmamıştır. Bu nedenle defteri kebirin tasdik 
ettirilmemiş olmasının vergi hukukunda herhangi bir 
yaptırımı yoktur. Böyle olmakla birlikte, defteri kebir 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasdike tabi 
olup, bu işlemin yapılmasının olabilecek uyuşmazlık-
larda sahibi lehine delil olma niteliği açısından önemi 
vardır. Dernekler yönünden  işletme defteri veya diğer 
defterler notere veya il dernekler müdürlüğüne tasdik 
ettirilebilir. Anonim ve limited şirketler açısından  ka-
rar defterlerinin  kullanılacak  yaprakları  bir kez tasdik 
ettirilerek bu defterler tükenesiye kadar kullanılabilir. 
Apartmanlarda kullanılan işletme defteri bir kez tas-
dik ettirilip,  bitesiye kadar kullanılabilir. Apartmanlar-
da kullanılan tahsilat makbuzlarının tasdiki zorunlu  
değildir.  

2.Yevmiye Defterlerinin “Görülmüştür” Onayı

Yevmiye defterlerinin kapanış tasdikinin izleyen he-
sap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ib-
raz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” 
ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması ge-
rekmektedir.1

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Tebliğ hü-
kümlerine göre mükelleflerin 2017 yılı yevmiye def-
terlerinin kapanışlarını, 30.06.2018 tarihine kadar 
notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. 

3.Defterler Ne Zaman Tasdik Ettirilmelidir? 

Tasdik zamanı Kanun’un 221. maddesinde belirlen-
miş olup, defterlerin yanda belirtilen zamanlarda tas-

2018 YILI YASAL 
DEFTERLERIN 

TASDIKI 
PROSEDÜRLERI
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İŞLETME BİLİMİ UZMANI

1213 sayılı  VUK  md. 359
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dik ettirilmesi gerekmektedir:
a)Önceden  beri işe devam etmekte olanlar defterin 
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,
b)Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tes-
pit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden 
önce gelen son ayda,
c)Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir 
mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve 
yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafi-
yeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 
10 gün içinde,
d)Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya baş-
ka nedenlerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur 
olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

Bu açıklamalar çerçevesinde, hesap dönemi takvim yılı 
olanların, 2018 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal 
defterlerini 31.12.2017 tarihine kadar tasdik ettirme-
leri gerekmektedir. Öte yandan, 2017 yılında kullanılan 
yasal defterlerini 2018 yılında da kullanmak isteyen-
lerin ise VUK’nun 222. maddesi hükmü gereğince, 31 
Ocak 2018 tarihi sonuna kadar ara tasdik yaptırmaları 
gerekmektedir. 

4.Defterlerin Tasdik Ettirilmemesinin Sonuçları

Tasdik zorunluluğu olan yasal defterlerden herhangi 
birisinin;

a)Tasdik işleminin, süresinin sonundan başlayarak bir 
ay içinde yaptırılmamış olması Vergi Usul Kanunu’nun 
352/II-6. maddesi çerçevesinde ikinci derece usulsüz-
lük cezasını,
b)Tasdik işleminin yaptırılmamış olması (yasal sürenin 
sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik et-
tirilen defterler de tasdik ettirilmemiş sayılmaktadır) 
Vergi Usul Kanunu’nun 352/I-8. maddesi çerçevesinde 
birinci derece usulsüzlük cezasını, bu fiil aynı zamanda 
re’sen takdir nedeni de sayıldığından cezanın iki kat ke-
silmesini gerektirmektedir.
Öte yandan, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 34. 
maddesi hükmü, yüklenilen KDV’nin indirimini, belge-
lerin yasal defterlere işlenmesi şartına bağlıdır.

Bu açık yasal hüküm nedeniyle, yüklenilen katma de-
ğer vergisinin indirimi ancak mal ve hizmet alım belge-
lerinin yasal defterlere yazılması durumunda mümkün 
bulunmakta, yasal defterlere kaydedilmeyen belgeler-
de yer alan katma değer vergisi ise indirim konusu ya-
pılamaz. Tasdik ettirilmemiş yani noter tasdiki olmayan 
sürekli formlara veya defterlere kaydedilen faturalar-
da yer alan katma değer vergisinin, hesaplanan katma 
değer vergisinden indirilip indirilemeyeceğine ilişkin 
olumlu ve olumsuz özelge ve yargı kararları mevcuttur. 
Uygulamada inceleme elemanları, tasdiksiz deftere 
kaydedilen belgeleri karşıt inceleme yoluyla doğrula-
dıktan sonra indirimini kabul etmektedir. Ancak, defter-

lerin tasdikli olmadığı iddiasıyla asliye ceza mahkeme-
lerinde kamu davası  açılabilmesi için vergi suçu raporu 
düzenlediklerine de rastlanılmaktadır. Maliye Bakanlığı  
tarafından  yayınlanan bazı özelge ve yüksek mahkeme 
tarafından  verilen kararlarda, defterlerin tasdik ettiril-
memesinin tek başına KDV indirimini engellemeyeceği 
vurgulanmakla  birlikte, bazı Danıştay kararlarında ise;

a)Tasdik ettirilmemiş defterlere yapılan kayıtların hiç 
yapılmamış sayılacağı,
b)Bu defterlere kaydedilen faturalarda yer alan katma 
değer vergilerinin de indirim konusu yapılamayacağı,
sonucuna ulaşılmıştır.

Bu kapsamda telafisi güç ve geriye dönülmesi ola-
naksız zarar ve ziyanlarla karşılaşılmaması için, yasal 
defterlerin süresinde tasdik işleminin yaptırılmasına 
dikkat edilmelidir. Yukarıdaki  bölümlerde açıklandı-
ğı üzere, yasal defterlerin tasdik işleminin zamanında 
yaptırılmaması, özel usulsüzlük cezası yanında yükle-
nilen KDV’nin indiriminin yapılamaması ile sonuçlana-
bilmektedir. Bazı hallerde de, bu müeyyidelere ilaveten  
vergi mükelleflerinin veya şirket yöneticilerinin asliye 
ceza mahkemesinde  yargılanmaları  gibi sonuçlar da 
ortaya çıkabilir.2 Tersi özelge ve yargı kararları olmak-
la birlikte, yasal defterlerin tasdik işleminin zamanında 
yaptırılmamasını tespit eden vergi inceleme elemanla-
rının, usulsüzlük cezası yanında, vergi indirimini redde-
dip cezalı KDV tarhiyatı istemeleri olasıdır. Bu çerçeve-
de yapılacak tarhiyata karşı açılacak davanın ne şekilde 
sonuçlanacağı kesin olmayıp, kaybedilmesi riski ise alı-
nabilecek bir risk değildir. Kaldı ki, dava kazanılsa dahi, 
dava süreci ve maliyeti, yasal yükümlülüğün yerine ge-
tirilmesinin maliyeti ile karşılaştırılabilir değildir. Sonuç 
olarak, katlanılamayacak maddi ve manevi maliyetlerle 
karşılaşmamak için, yasal defterlerin zamanında tasdik 
ettirilmesi konusunda dikkatli olunmasında yarar bu-
lunmaktadır. Bu  defterlerin tasdiki bizzat mükellefler 
tarafından da notere tasdik ettirilebilecektir. Aynı za-
manda mükellefin 3568 sayılı yasaya göre kayıtlarını  
tutacak olan SM ve SMMM  tarafından da defterlerin 
tasdiki yaptırılabilir.  Diğer yandan, dernekler açısından 
ise, il dernekler müdürlüğü tarafından defterlerin  tas-
diki gerçekleştirilebilmektedir.  

Elektronik ortamda defter tutulmasına olanak sağla-
yan Elektronik Defter Genel Tebliği 13.12.2011 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğde, defterle-
rini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, mu-
hafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 
sağlaması gereken şartlar ve prosedürler belirlenmiş-
tir. Şartları yerine getiren mükelleflerin, 01.01.2012 ta-
rihinden itibaren e-defter uygulamasından yararlan-
maları ve yevmiye defteri ve defteri kebiri elektronik 
ortamda tutmaları mümkündür. Elektronik defter tu-
tanlar için hesap döneminin ilk ayının belgesinin  alın-
ması açılış onayı, son ayının belgenin  alınması ise ka-
panış onayı yerine geçmektedir.•

Vergi Hukuku

2213 sayılı  VUK  md. 359
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Isı Geri Kazanımlı Iklimlendirme Sistemlerinin 
Psikrometrik Prosesler Açısından Incelenmesi
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Makina Mühendisi

ÖZET

Yazımızda dört ana grupta toplanan ısı geri kazanım 
uygulamalı iklimlendirme santrallarının psikrometrik 
prosesler açısından incelenmesi yapılmaktadır. Bu me-
yanda önce ısı geri kazanım uygulamaları ve eleman-
ları ele alınmakta, bunların çalışma prensipleri ile TS 
EN 308’e göre ısı geri kazanım veriminin hesaplanma-
sı anlatılmaktadır. Bunu takiben psikrometrik proses-
ler incelenmektedir.

1.Genel

Enerji maliyetinin özellikle son elli yıl içinde aşırı de-
recede artmış olması iklimlendirme konusunda çalı-
şan teknik elemanları ısı tasarrufuna yöneltmiştir. Bu 
tedbirlerin başında atık havanın içindeki enerjinin geri 
kazanımı gelmektedir. Bilindiği gibi iklimlendirme sis-
temlerinde mahaldeki insanların konfor ihtiyacını kar-
şılamak için belirli oranlarda dış hava kullanılmakta-
dır. Temiz oda uygulamalarında da hijyenik nedenlerle 
%100 dış hava kullanılmaktadır. Bu havanın mahal şart-
larına kadar ısıtılması birçok durumda mahal ısı kaybını 
karşılamak için gerekli olan miktarı fazlasıyla aşmak-
tadır. Aynı durum yaz iklimlendirmesi için de geçerlidir. 
Bu nedenle egzoz edilen havanın içindeki enerjinin dış 
havaya transfer edilmesi için “reküperatör(1)” olarak 
adlandırdığımız elemanlar kullanılmaktadır.
 
Reküperatör kullanılan ısı geri kazanım işlemlerini dört 
ana grupta toplayabiliriz.

•Çift Serpantinli Isı Geri Kazanım Sistemleri
•Isı Borulu Isı Geri Kazanım Sistemleri
•Plakalı Eşanjörlü Isı Geri Kazanım İşlemleri
•Döner Tamburlu Isı Geri Kazanım İşlemleri

Klima santrallarının tasarımı açısından her dört uy-
gulama birbirinden farklılık gösterse de psikrometrik 
açıdan birbirinin aynıdır. Temel ayırım ısı geri kazanım 
ünitelerinin ısı geri kazanım tarzlarındaki farklılıktır. 
Bu açıdan ısı geri kazanım ekipmanlarını iki kategori-
de toplayabiliriz.

•Yalnız duyulur ısı bazında ısı geri kazanımı 
gerçekleştirenler
•Entalpi bazında (toplam enerji) bazında ısı geri kaza-
nımı gerçekleştirenler

Diğer bir sınıflandırma da ısı transfer tarzına göredir.

•Direkt ısı transferi ile geri kazanım sağlayanlar
•Üçüncü bir transfer elemanı (hidronik) kullananlar.

Şekil.1’de her dört tip ısı geri kazanım uygulamaları 
görülmektedir.

Çift serpantinli ısı geri kazanım sistemleri ile ısı borusu 
geri kazanım sistemleri ısı transferi için hidronik ele-
man kullanırlar. Bu eleman çift serpantinli sistemler-
de su veya su-etilen glikol karışımıdır. Verimi düşük 
olan (%40 civarı) ve salt duyulur ısı bazında ısı geri ka-
zanımı sağlayan bu sistemin en büyük avantajı van-
tilasyon ve aspirasyon ünitelerinin aynı mahalde bu-
lunmaları mecburiyetinin olmamasıdır. Örneğin egzoz 
ünitesi çatıda, klima santralı ise bodrum katta olabilir. 
Transfer boru donanımı ve sirkülasyon pompası vası-
tasıyla gerçekleştirilir.

Isı borusunda ise direkt genleşmeye müsait soğu-
tucu akışkandır; en geniş kullanımı olan R-134’dür. 
Pomapaya gerek göstermeyen, soğutucu akışkanın 
dansitesinde buharlaşmaya bağlı olarak meydana ge-

Şekil.1-Değişik ısı geri kazanım uygulamaları
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len değişiklikler nedeni sirkülasyonu kendi içinde sağ-
lar. Verim olarak çift serpantinli sistemlere benzerlik 
gösterirler.

Plakalı eşanjörlerde metal veya LiBr solüsyonu emdi-
rilmiş selülozik elemanlar egzoz ve dış hava arasındaki 
bölmeyi oluşturur, bu bölme üzerinden ısı iletimi sağla-
nır. Bu nedenle plakalı ısı geri kazanım eşanjörleri ka-
rarlı rejim çalışması olarak kabul edilirler. Plakaları alu-
minyum veya benzeri metallerden oluşan eşanjörler 
salt duyulur ısı transferi yapar ve (oC) bazında ısı geri 
kazanımı sağlar. Selüloz, örneğin LiBr veya benzeri sıvı 
emdirilmiş kağıt  elemanları olanlar duyulur ve gizli ısı 
transferi yaparlar. Bu eşanjörlere entalpi bazlı ısı geri 
kazanım eşanjörleri tabir edilir. Plakalı eşanjörlerin ve-
rimleri tasarımına bağlı olarak %40 ila %85 arası değiş-
mektedir. Bir plakalı eşanjör Şekil.2’de görülmektedir.

Döner tamburlu eşanjörler salt metal veya satıh kapla-
malı metal dolgu malzemesine sahiptirler. Bulundukları 
klima santralları içinde 80 ila 100 d/dak hızla döner-
ler. Dönme işlemi küçük bir elektrik motoru vasıtasıyla 
gerçekleştirilir. Egzoz havası tarafındaki tekerleğin ya-
rısı egzoz havasının sıcaklığı nedeniyle ısınır ve dönme 
hareketi neticesi bu havayı soğuk olan dış havaya taşır 
(yaz aylarında bu işlemin tersi olur). Bu nedenle döner 
tamburlu ısı geri kazanım eşanjörlerinin çalışma tarzı 
kararsız rejim olarak kabul edilir. Döner tamburlu eşan-
jörler üç değişik şekilde imal edilmektedirler:

a.Salt metal (alüminyum) dolgu malzemeli olanlar: 
Bu modeller yalnız duyulur ısı transferinde kullanılırlar. 
Dönme işlemi neticesi cüzi bir miktar nemli havayı da 
sürükleseler gizli ısı transferi açısından bu husus kabili 
ihmaldir. Oldukça yüksek duyulur ısı geri kazancı veri-
mine sahiptirler (%70 ve üzeri).

b.Satıhları oksitlenmiş aluminyum dolgu malzemeli 
olanlar: Bu modellere entalpi tekerleği de tabir edilir. 
Aluminyum dolgu malzemeleri özel banyolarda oksit-
lendirilip belirli bir mikron kalınlığında oksit tabakası-
na sahip olurlar. Bu eşanjörlerin yüksek duyulur ısı geri 
kazanım verimlerine (%70 ve üzeri) karşılık  gizli ısı geri 
kazanım verimleri oldukça düşüktür (%40 civarı).

c.Dolgu malzemesinin satıhları silika jel kaplı olan-
lar: Bu modellere absorbsiyon tekerleği de denir. 
Aluminyum dolgu malzemelerinin sathı özel işlemler-
le pulverize silika jel ile kaplanmıştır. Yüksek duyulur 
ve gizli ısı geri kazanım verimlerine sahiptirler (%70 ve 
üzeri).

1.1.Duyulur Isı Bazında Isı Geri Kazanım:

Duyulur ısı bazında ısı geri kazanım işleminde dış hava 
ile oda havasının mutlak nem oranları eşanjördeki pro-
ses nedeniyle değişmemekte, aynı kalmaktadır. Bu 
proseste, ısı alış-verişi sonucu oluşan verimin nasıl he-
saplanacağı  TS EN 308’de belirtilmiştir.

Bu formülde;

Şekil.3-Döner tamburlu ısı geri kazanım eşanjörü
Şekil.2-Plakalı ısı geri kazanım eşanjörü (reküperatör)

(1)

     = Eşanjör ısı kazanım verimi  (%)
tRA =Egzoz edilen havanın sıcaklığı (oC)
tOA =Dış havanın sıcaklığı (oC)
t1    =Egzoz edilen havanın eşanjörden çıkış sıcaklığı (oC)
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Bu işlemi Şekil.4’deki psikrometrik diyagramda şu şekilde gösterebiliriz:

Bu prosesle ilgili olarak şu denklemleri kurabiliriz:

Bu denklemlerde egzoz ve dış hava debilerinin eşit ol-
duğu varsayılmıştır. Debilerin farklı olması durumunda 
aynı denklemler “V ” değerlerinin eşit olmayan değer-
lerle değiştirilmesi sonucu elde edilir.

Yukarıdaki örnekte ısı geri kazanım veriminin %55 alın-
ması nedeniyle soğuyan oda havasının oda doyma 
noktası olan “DP”ye varmadığı görülmektedir. Eğer 
verim daha yüksek olsaydı ve bunun neticesi hesap-
lanan “t1” sıcakığı doyma eğrisinin dışında çıksaydı bu 
durumda entalpi eşitlikleri ile prosesi belirlemek gere-
kecekti. Bu durumu verimi %80 olan bir ısı geri kazanım 
eşanjörü ile gösterelim (Bkz.Şekil.5).

Şekil.4-Salt duyulur ısı bazında ısı geri kazanımının psikrometrik diyagramda gösterilişi

Şekil.5-Duyulur ısı bazında ısı geri kazanımında yoğuşma oluşumunun psikrometrik diyagramda gösterilişi

(2)
(3)
(4)
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Şekil.6-Toplam ısı 
bazında ısı geri 

kazanımının psikrometrik 
diyagramda gösterilişi

(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
Bir önceki sayfada vermiş olduğumuz verim denklemi-
ni %80 için yaptığımızda hayali “tx” noktasını +2oC ola-
rak buluruz. Ancak bu sıcaklık doyma eğrisinin üstünde 
olduğu için mümkün değildir. Ancak bu sıcakılığın özgül 
entalpisi denklemde kullanılabilir. 

Bu işlemde egzoz edilen hava “DP” sıcaklığından daha 
düşük bir sıcaklığa soğutulduğu için yoğuşma meyda-
na gelmektedir. Eğer “1” noktası 0oC’ın altında olsay-
dı bu sefer karlanma ve buzlanma yoğuşmanın yerini 
alacaktı. 

Yoğuşma ve karlanma olan plakalı ısı geri kazanım 
eşanjörlerinin egzoz tarafında bir yoğuşma kabı bulun-
ması gereklidir. Eğer karlanma olayı varsa defrost ter-
tibatı bulunmalıdır. Bu husus konumuz dışı olduğundan 
detayına girilmeyecektir; imalatçı firmalarla temasa 
geçilmesi tavsiye olunur.

1.2.Toplam Isı (Entalpi) Bazında Geri Kazanım:

Toplam ısı bazında ısı geri kazanımı hem duyulur ısı ba-
zında “oC” olarak, hem de gizli ısı bazında “W” olarak ısı 
geri kazanımını, diğer bir ifadeyle hem ısı hem de kitle 
transferini içermektedir. Bu nedenle iki değişik verim 
değerinin belirtilmesinde yarar vardır. Bunlardan biri 
duyulur ısı geri kazanım verimi, diğeri de gizli ısı geri 
kazanım verimidir. 

Bu işlemi psikrometrik diyagrama aktarabilmemiz için 
“t1” ve “t2” değerlerine ilaveten “W1” ve “W2” değerlerini 
de bulmamız gerekmektedir. Burada yapacağımız işle-
mi şu şekilde özetleyebiliriz:

1.Duyulur ısı bazında ısı geri kazanımı verimi “     “yi 
esas alarak “t1” egzoz havası eşanjör çıkış sıcaklığını 
belirleyin. Bu noktanın kuru termometre koordinatın-
dan sabit kuru termometre çizgisini çizin (diyagramda 
“t1” noktasından yukarı doğru uzanan yeşil çizgi).
2.Isı denklemini kurup dış havanın eşanjörden ısınmış 
olarak çıkacağı “t2” noktasını belirleyin. Bu noktanın 
kuru termometre koordinatından da aynı şekilde sabit 
kuru termometre çizgisini çizin (diyagramda “t1” nokta-
sından yukarı doğru uzanan yeşil çizgi).
3.Psikrometrik diyagramdan “WRA” ve “WOA” değerleri-
ni bulun.
4.“       “ verim değerini esas alarak diyagramdan “W1” 
ve “W2” değerlerini hesaplayın. Her iki değer için mutlak 
nem oranı ordinatına dik iki sabit mutlak nem çizgisini 
çizin (Bizim örneğimizde verim %50 olduğu için her iki 
hat üst üste çakışacaktır).
5.“W1” yatay hattı ile “t1” dikmesinin kesiştiği nokta “1” 
konumudur. 
6.“W2” yatay hattı ile “t2” dikmesinin kesiştiği nokta “2” 
konumudur. 
7.RA-1 hattı eşanjörde egzoz havasının soğuma hat-
tıdır. Aynı şekilde OA-2 hattı da ısı geri kazanımı ile dış 
havanın ısınma ve nem kazanma hattıdır.

Aşağıdaki psikrometrik diyagramda mahal şartları 
22oC, %50 rH, dış hava şartları -3oC, %30 rH  ve eşanjör 
verimleri        =%75,      =%50 olan bir uygulama örneği 
verilmektedir.
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2.ISI GERI KAZANIMLI KLIMA SANTRALI ÖRNEKLERI

2.1.Kış Uygulaması 

Kış kliması örneğimizde antalpi bazlı ısı geri kazanım 
tamburu olan, karışım havalı ve buharlı nemlendirici-
li bir klima santralını inceleyeceğiz. Klima santralımız 
dört mevsim çalışmak üzere dizayn edildiği için bün-
yesinde soğutucu batarya da bulundurmaktadır (bkz. 
Şekil.7). Önce kış klima uygulamasını inceleyeceğiz, bi-
lahare yaz klimasını göreceğiz.

Şekil.7-Dört mevsim çalışacak, döner tamburlu 
ısı geri kazanım elemanlı bir klima santralı

Şekil.8-Reküperatörlü, karışım havalı bir klima santralında kış prosesi

Isı geri kazanım işlemi Şekil.4’deki prosesin aynıdır. 
Ancak egzoz ettiğimiz hava psikrometrik proses açı-
sından bizi ilgilendirmediğinden kesin çizgilerle gös-
terilmiştir. OA-2 dış havanın döner tamburlu ısı geri 
kazanım cihazında ısı ve mutlak nem kazanmasını gös-
termektedir. “2” konumundaki hava, döner tamburlu 
eşanjörden geçmeyen %50 oranındaki mahal havası ile 
karışmaktadır. Bu proses 2-RA hattı olup karışım nok-
tası “KA” ile gösterilmiştir. KA-3 hattı ise ısıtıcı batar-
yada karışım havasının ısıtılması hattıdır. “3” noktasın-
daki havanın beher kilogramına “Wra-Wka” kadar buhar 
ilavesi ile nemlendirme yapılmaktadır. “SA” noktası ise 
klimatize havanın mahalle sevk olunduğu konumdur.

Bu uygulamada entalpi bazlı ısı geri kazanım tamburu-
nun kullanımının getirdiği avantajlar açıkça görülmek-
tedir. Örneğin KA-3 ısıtma proses çizgisi kısalmıştır. 
Eğer ısı geri kazanımı olmasaydı karışım işlemi OA-RA 
hattı üzerinde yapılacak ve ısıtma bataryası da bunun 
neticesi olarak daha büyük çıkacaktı. Keza aynı mantı-
ğı nemlendirme prosesi için de yürütmek mümkündür. 
“KA” noktasının daha solda ve aşağıda bir konumda 
olması gerekli buhar miktarında da artışa neden ola-
cak, neticede daha büyük bir buharlı nemlendirici kul-
lanılacaktı. Bu da bize işletme maliyeti açısından büyük 
avantajlar sağlamaktadır.
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2.2.Yaz Uygulaması

Yukarıdaki psikrometrik diyagramımızda %50 karışım 
havalı bir yaz uygulaması görülmektedir (bkz. Şekil.9). 
Veriler aşağıdaki gibidir.

              = %75 Duyulur ısı verimi
         

  = %50 Gizli ısı verimi

Dış hava oranı = %50

Oda şartları: 26oCKT, %50rH, RSHR=0,82

Bu diyagramda “OA-2” hattı dış havanın döner tam-
burdan geçerken soğuması ve mutlak neminin be-
lirli bir miktarını bırakmasını, “SA-1” hattı da egzoz 
edilen mahal havasının ısınırken dış havadan trans-
fer edilen nemi bünyesine almasını göstermektedir. 
Ancak egzoz havası bu aşamada bizleri ilgilendirmedi-
ği için yalnız malumat kabilinden kesik çizgiler halinde 
gösterilmiştir. 

“2-RA” hattı oda havası ile döner tamburlu ısı geri kaza-
nım cihazından çıkan havanın karışım prosesinin mey-
dana geleceği hattır ve “KA” noktası karışım noktasıdır.

“RA-SA” RSHR’ye eşit olup oda efekti neticesi hava-
nın mahalde ısınması işlemini göstermektedir. Havanın 
10oC sıcaklık farkı ile üfleneceği kabul edildiğinden 
“KA-SA-ADP” hattı da klima santralı soğutma batarya-
sındaki soğutma porsesidir. 

Daha önceki bahislerde anlatıldığı gibi ADP kuru ter-
mometre sıcaklığı soğutucu su çıkış sıcaklığına eşit alı-
nırsa, soğutucu bataryada sirküle eden soğutulmuş su 
7/12oC bulunur. •

KULLANILAN TABIR VE SEMBOLLER

Reküperatör: Isı geri kazanım eşanjörü
ADP: (Apparatus Dew Point) Cihaz çiy noktası
RA : Mahal havası
KA: Karışım havası
SA: Mahalle sevk olunan hava
OA: Dış hava
SHR: (Sensible Heat Ratio) Duyulur Isı Oranı
RSHR: (Room Sensible Heat Ratio) Mahal duyulur ısı 
oranı
DP:  Çiy noktası (Mahal şartlarındaki havanın yoğuşma 
noktası)
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Uygulama

Şekil.9-Reküperatörlü, karışım havalı bir klima santralında yaz prosesi
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ÖZET

Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonu-
cu oluşan yanma reaksiyonlarının neden olduğu do-
ğal bir afettir. Yangınların oluştukları coğrafik alanda 
maddi hasarlara neden olmasından ziyade, insan sağ-
lığı üzerinde son derece olumsuz etkileri vardır. Yangın 
esnasında dumandan kaynaklı zehirlenmeleri önlemek 
amacıyla, yalıtım malzemesinin zararlı emisyon salını-
mının asgari miktarda olması gerekmektedir. Coolflex 
HF (Halogen Free) elastomerik kauçuk köpüğü ha-
lojensiz yapısıyla minimum zararlı emisyon salınımı 
sağlar. Bu sebeple, genellikle ulaştırmada, offshore 
platformlarda, petrokimya tesislerinde, denizcilik sek-
töründe ve kamu binalarında kullanılır. Ayrıca Coolflex 
HF Formaldehit ve ağır metaller (kurşun, kadmiyum, 
cıva vs.) gibi zararlı maddeleri içermemesi birçok alan-
da güvenle kullanılabilmesini sağlarken, esnek yapısıy-
la da uygulama kolaylığı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Halogen Free, Fiber Free, CFC Free, 
HCFC Free, Elastomeric Rubber Foam

1.GIRIŞ

Gelişen teknoloji ve hızla artan nüfus beraberinde yan-
gın risklerini artırıyor. Neredeyse tüm yapılar, özellikle 
AVM, hastane, otel, yüksek katlı binalar ve metro gibi 
büyük çaplı projeler yangın açısından her zaman risk 
taşıyor. Yangınlarda yaşanan can kayıplarının en bü-
yük sebebi ise duman ve zehirli gazlar. Ölümlerin yak-
laşık %70‘ine duman zehirlenmesi neden olurken %60’ı 
ise yangının çıktığı mahalde değil zehirli gaz salınımın-
dan kaynaklı başka bir mahalde gerçekleşiyor. Yangın 
oluşumunu tamamen engellemek mümkün olmamak-
la birlikte, oluşabilecek hasarlar minimize edilebilmek-
tedir. Yapıların inşası sırasında alınan önlemler, yan-
gın anında alınan önlemlere göre, yangının oluşmasını 
veya yayılmasını engellemek açısından daha önemlidir. 
Pasif yangın güvenlik önlemlerinin önemi burada an-
laşılmaktadır. Bu noktada yapılarda -özellikle kamu-
ya açık yapılarda- yangın güvenliği sağlayan ve yangın 
sırasında minimum zararlı emisyon salınımı sağlayan 
ürünlerin kullanılması büyük önem arz eder. Halojen 
içermeyen (halogen free) elastomerik kauçuk köpüğü 
ürünleri yangın esnasında minimum zehirli gaz salınımı 
sağlayan malzemeler olarak bilinir. Aynı zamanda yan-

dığında yoğun duman ortaya çıkarmaz, çevreye zarar-
lı ve zehirli gazlar yaymazlar. Tesisatlarda bu ürünlerin 
kullanımıyla yangın sırasında can güvenliğinin artırıl-
ması sağlanır. Halojen, tehlikeli ve zehirli olarak bilinen 
bazı elementlere verilen bir isimdir. Bu elementler klor, 
brom ve brom bileşikleri vb.

2.MEKANIK TESISATLARDA YALITIM AMAÇLI 
KULLANILAN ELASTOMERIK KAUÇUK KÖPÜĞÜ 
MALZEMESININ BAŞLICA ÖZELLIKLERI

Mekanik tesisat yalıtımı, bir sistemin ısıtılması, soğu-
tulması veya sahip olduğu ısının korunması için har-
canan enerjinin düşürülmesinde oldukça önemlidir. 
Sistemin gerekliliklerine uygun malzeme seçimi, doğ-
ru yalıtımın olmazsa olmazlarındandır. Enerji tasarrufu, 
akışkanın geçtiği yüzeyin büyüklüğüne, yalıtılmak iste-
nen yüzeyle ortam arasındaki sıcaklık farkına, ortamın 
bağıl nemine ve ısı yalıtım malzemesinin özelliklerine 
bağlıdır. Ayrıca düşük ısıl iletkenlik katsayısı ile ener-
ji kaybını önler, korozyon oluşumuna karşı yüksek di-
renç gösterir. Bir yalıtım malzemesinde kullanım alanı-
na göre göz önünde bulundurulması gereken özellikler 
sıralanacak olursa;

•Isıl İletkenlik Katsayısı
•Su buharı difüzyon Direnci
•Maksimum çalışma sıcaklığı
•Yangın Sınıfı 
•Duman Yoğunluğu
•Standartlara uygun toleranslı boyutlar
•Uygulama Kolaylığı

Yine birçok yalıtım malzemesinde olmayan düşük su 
tutma kabiliyeti ile nem, küf ve bakteri oluşumunu en-
gelleyen Coolflex ürünleri bu özelliği ile aynı zamanda 
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düşük ısıl iletkenlik katsayısını uzun yıllar korurken, ısıl 
performansın da sürekliliğini sağlar.

Hava içerisinde bir miktar su buharı bulundurur. Su bu-
harı, sıcaklık ve bağıl neme bağlı olarak, kısmi basınç ile 
yüksek nem oranına sahip ortamdan, düşük nem ora-
nına sahip ortama akar. Bu akış gerçekleşirken mal-
zemelerin yapısı gereği buhar bir direnç ile karşılaşır. 
Havanın buhar geçirgenliğinin malzemenin buhar di-
füzyon direncine oranına su buharı difüzyon direnç 
katsayısı (µ) denir [1]. Buhar difüzyon direnci, tesisat-
ta yoğuşma olup olmayacağını doğrudan etkileyen fak-
törlerin başında gelir. 

Son yıllarda ısı yalıtım altındaki korozyon (CUI: 
Corrosion Under Insulation) mekanik tesisat yalıtımla-
rının hayati konu başlıklarından biri olmuştur. Bu, me-
kanik tesisatların öngörülen kullanım ömrünü düşüren, 
çalışma alanlarında hayati risklere ve çok büyük maddi 
kayıplara neden olabilen bir durumdur [2]. 

Açık gözenekli ve düşük su buharı difüzyon direncine 
sahip ürünler bu kayıpları artırırken, yüksek su buharı 
difüzyon direncine sahip kapalı gözenekli ürünler, ne-
min ve suyun tesisatla temasını keserek korozyonu 
önlemektedir. 

3.HALOJEN IÇERMEYEN COOLFLEX HF ÜRÜNÜNÜN 
ÖZELLIKLERI, UYGULAMA BILGILERI VE ALANLARI 

Coolflex HF elastomerik kauçuk köpüğü; halojenler 
grubunda yer alan klor, brom elementleri ve bu ele-
mentlerin bileşiklerini içermez. Yanma sırasında zarar-
lı emisyon salınımına karşı üst düzey performans sağ-
lar. Ayrıca düşük ısıl iletkenlik katsayısı ile enerji kaybını 
önler, korozyon oluşumuna karşı yüksek direnç göste-
rir. Dış ortama çıkarak dumandan kaçmanın mümkün 
olmadığı veya zor olduğu, açık deniz, uçak, raylı ulaşım 
araçları, temiz oda gibi ortamlarda ve okul, hastane gibi 
bazı kamu kuruluşlarında, dumanın boğucu etkisinden 
kurtulmak amacıyla, Isıdem Yalıtım tarafından geliş-
tirilen Halogen Free (halojen içermeyen) Elastomerik 
Kauçuk Köpük olan Coolflex HF, bu çalışmaların eşsiz 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Halojenler başlıca 
flor, klor, brom, iyot gibi elementler ve bunların bile-
şikleridir. Bunlar, çok aktif yapıları sebebiyle ortamdaki 
herhangi bir madde ile hızlı bir şekilde reaksiyona gire-
rek maddenin yapısını bozabilmektedir. Bu sebeple in-
san vücudunda sağlığını olumsuz yönde etkileyici özel-
lik gösterirler.

Coolflex HF’in üretiminde, karbon–flor-klor (CFC) içe-
ren, hidrojen-karbon-flor-klor (HCFC) içeren bileşikler, 
hidrojen-flor-klor (HFC) içeren bileşikler kullanılmaz. 

Bunun sayesinde yangın sırasında da (CO, CO2, NOx, 
SO2, Brom-Flor-Klor) açığa çıkarmayarak, yangının asıl 
öldürücü etkenine maruz kalmayı önler. 

Akredite laboratuvarlarda TS EN 50267-2-1 standar-
dına göre yapılan yalıtımın halojen asit gaz testinde, 
800 °C’de 30 dakika boyunca yakılan Coolflex HF ürü-
nün halojen miktarının %0,228 olduğu görülmüştür. Bu 
sonuç göstermektedir ki, Cooflex HF ürününün halo-
jen içeriği kabul kriteri olarak belirlenen %0,5’in oldukça 
altındadır.  Aynı zamanda, kullanımı boyunca ısı yalıtı-
mında 0,038 W/m.K ( 0 °C’de ) değerindeki ısıl iletken-
lik katsayısı ile oldukça yüksek bir performans sağlar 
ve bu performansı (-50) – (+115)°C aralığı boyunca ko-
rur [3].

Tablo.1-Yalıtım Malzemelerine Ait Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (µ) Değerleri
*EN 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları
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Kullanım Alanları;

•Kamu Binaları: Okullar, müzeler, hastaneler. 
İbadethaneler 
•Hizmet Binaları: Oteller, tiyatrolar, sinemalar, fuar 
alanları, laboratuvarlar, alış-veriş merkezleri, spor sa-
lonları, metro istasyonları, eğlence merkezleri, askeri 
üsler ve tesisler
•Üretim Tesisleri 
•Havaalanları: Havaalanlarının ısıtma, soğutma ve ha-
valandırma sistemleri
•Demiryolları: Isıtma, soğutma ve havalandırma 
sistemleri
•Denizyolları: Tersane ve gemilerin ısıtma, soğutma ve 
havalandırma sistemleri

4.PASIF YANGIN GÜVENLIK ÖNLEMI OLARAK 
HALOJEN IÇERMEYEN (HALOGEN FREE) 
ELASTOMERIK KAUÇUK KÖPÜK 

Pasif yangın güvenlik önlemleri, mimari proje aşama-
sında tasarlanan, bina inşaatında yapılan ve kalıcı işlevi 
bulunan önlemlerdir. Bu önlemlerle, binalarda aşağıda-
ki hedefler gerçekleştirilmeye çalışılır; 
•Zehirleyici gaz ve dumanın yapı içinden 
uzaklaştırılması, 
•Yangından kaçış rotasının, merdivenlerin ve toplu bu-
luşma alanlarının planlanması, 
•Yapıda yangın geçirimsiz bölümlerin 

(Kompartmanların) sağlanması, 
•Yanıcı olmayan ya da tutuşma ısısı yüksek, duman çı-
karmaz yapı malzemelerinin kullanılması, 
•Kullanıcı tarafından kolay algılanan kaçış yollarının 
planlanması, 
•Taşıyıcı sistemin yüksek sıcaklıklara dayanması [4] 

Binalarda mevcut elektrik, tesisat vs. şaftları, bina 
katları veya bölümleri arasında boşluk yaratmakta 
ve bunun neticesinde bir bölümde oluşan yangın şaft 
boşluklarını kullanarak diğer kat ve bölümlere yayıla-
bilmektedir. Bu nedenle bu boşlukların uygun yalıtım 
malzemeleri ile doldurulması gerekmektedir. Isı yalı-
tım malzemeleri, ısı karşısında şekil değiştirerek boş-
luğu tamamen doldurarak ısı ve duman geçişini engel-
lemektedir [5].

Mekanik tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri, 
pasif güvenlik önlemi olarak da kullanılabilmektedir. Bu 
ürünler yangına karşı oldukça dirençli olmalarına rağ-
men, yüksek sıcaklıklarda yanmaya başladıklarında or-
tama yanma sonucu oluşan CO, CO2, NOx, SO2, Brom-
Flor-Klor türevleri vs. yayarlar. Bu gazlar, kapalı ortamı 
hızlıca doldurarak boğulmaya sebep olur ve yangından 
kaçışı engeller. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki 
yangın sırasında en büyük tehdidi, yangının kendisin-
den çok, duman oluşturmaktadır. Bu durum, yaralan-
maların, hatta ölümlerin başlıca sebebi olan duman 
üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmasına sebep olmuştur.

5.ÇEVRE VE INSAN SAĞLIĞINDA HALOJEN 
IÇERMEYEN (HALOGEN FREE) ELASTOMERIK 
KAUÇUK KÖPÜK

Duman gazının zehirli etkisini ortada kaldırmaya yö-
nelik geliştirilen Coolflex HF, lif içermeyen yapısı ile in-
san ve çevre sağlığına dost bir üründür. Formaldehit 
ve ağır metaller (kurşun, kadmiyum, cıva vs.) gibi za-
rarlı maddeleri içermemesi, birçok alanda güvenle kul-
lanılabilmesini sağlamaktadır. Küresel ısınmayı tetik-
leyici (GWP) ve ozon tabasını tahrip edici bir özelliği 

Tablo.2-Yalıtım Malzemesine Ait Halojen Asit Gaz Testi Verileri 
Türk Akreditasyon Kurumu Tarafından Raporlanan Veriler
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yoktur (ODP). Ürünün, LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) sertifikalı tesislerde üretilmesi 
de yeşil binaların temel ilkelerini, üretiminden itibaren 
kullanım ömrü boyunca eksiksiz olarak yansıtmaktadır.

6.SONUÇ

Şehirleşmenin hızla arttığı günümüzde, doğayı ve insan 
sağlığını koruma, yangından korunma ve korozyonu 
engelleme gibi gereksinimler üreticileri yapı malzeme-
leri üzerinde inovasyona itmektedir. Tüm bu ihtiyaçların 
karşılığı olmak üzere, mükemmel ısı yalıtımının yanı sıra 
birçok alanda güvenle kullanılabilir bir ürün, Coolflex HF 
geliştirilmiştir. Coolflex HF, yangın sırasında zehirli ha-
lojenlerin salınımını yapmayan özelliği sayesinde pasif 
yangın güvenlik önlemi olarak da kullanılabilmektedir.•
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ÖZET

Soğutma çevrimi için maksimum etkinlik değerini vere-
cek soğutkanın seçilmesi oldukça önemlidir. Soawe, 
Peng-Robinson gibi kübik denklemler ve Lee-Kesler 
hal denklemi Pitzer eksentrik faktörü cinsinden genel 
formda ifade edilebilir. Pitzer eksentrik faktörü in-
dirgenmiş sıcaklık Tr=T/Tc=0.7 ve indirgenmiş buhar 
basıncı Pvpr ( Tr ) cinsinden ω =-log [Pvpr (Tr=0.7)]-1.0 for-
mülü ile ifade edilir. Bu hal denklemlerinden Lee-Kesler 
denklemi, Benedict-Webb-Rubin (BWR) denkleminin 
dönüştürülmüş bir formudur ve kübik hal denklem-
lerine göre daha hassas sonuçlar verir. Lee-Kesler 
denklemi kullanılarak genelleştirilmiş entalpi ve ent-
ropi diyagramları elde edilebilir. Bu çalışmada standart 
soğutma çevrimi Lee-Kesler denklemi kullanılarak 
modellenmiş ve istatistiksel (stokastik) optimiza-
syon metotları kullanılarak maksimum mümkün olan 
COP değerleri elde edilmiştir. Optimum Pitzer eksen-
trik faktörü gerçek gazların Pitzer eksentrik faktörl-
eriyle karşılaştırılarak gerçek soğutma çevriminde kul-
lanılabilecek ideal soğutkanlar saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Termodinamik, Lee-Kesler hal 
denklemi, standart soğutma çevrimi, stokastik 
optimizasyon

Selection of correct refrigerant to obtain maximum 
possible COP in a refrigeration cycle is quite important. 
Cubic eqaution of states such as Soawe and Peng-
Robinson and Lee-Kesler EOS can be written in gene-
ral form as a function of Pitzer acentric factor. 
Pitzer acentric factor is defined  for reduced tempera-
ture Tr=T/Tc =0.7 as a function of reduced vapor pressure 
Pvpr (Tr) by the following formula: ω =-log [Pvpr(Tr=0.7)]-1.0. 
Out of these equation of states Lee-Kesler EOS is a 
converted form of Benedict-Webb-Rubin (BWR) EOS 
and gives more accurate results compare to the cu-
bic equation of states. Generalized compressibility fa-
ctor, generalized enthalpy and entropy charts are ob-
tained by using Lee-Kesler EOS. In this study standart 
gas cycle is modelled by using Lee-Kesler equation of 
state and cycle is optimized by using stochastic opti-
misation methods for the to Pitzer acentric factor to 

give the maximum possible COP values for the  given 
conditions. Optimal Pitzer acentric factor is compared 
with the acentric factor of the actual gases and the clo-
sest candidates are selected to be utilised in actual ref-
rigeration cycle.

Key Words: Thermodynamics, Lee-Kesler equati-
on of state, standard refrigeration cycle, stochastic 
optimisation

1.LEE-KESLER HAL DENKLEMI

Benedict-Webb-Rubin (BWR) hal denklemi en başarılı 
hal denklemleri arasındadır. Orijinal BWR denkleminin 
bu başarısından dolayı çeşitli her türlü akışkana uygu-
lanabilecek genelleştirilmiş modifikasyonları oluşmuş-
tur. Bu modifikasyonlar arasında Lee ve Kesler’in [9] 
geliştirdiği versiyon en çok kullanılan formlarından biri-
dir. Bu hal denklemi iki referans sıvısının hesaplanması 
esasına dayanır. Birinci sıvıya basit sıvı adı verilir (Pitzer 
yamukluk katsayısı ω =0’dır) İkinci sıvı olarak n-octan 
alınmıştır. Bu iki referans sıvısı yerine herhangi iki re-
ferans sıvısıyla da çalışılabilir. Belli bir sıklık ve basınç 
için         sıkıştırılabilirlik katsayısı hesaplamayı is-
tediğimizi varsayalım. Bu sıvının kritik noktasının özel-
liklerini kullanarak önce indirgenmiş sıcaklık ve basınç 
değerlerini tanımlarız. Bu değerler kullanılarak basit 
akışkan için indirgenmiş hacim aşağıdaki bağıntıdan 
hesaplanır.
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Basit akışkan için katsayılar Tablo.1.1’de verilmiştir.

(1-5) denkleminden                 bulunduktan sonra                    
        
aşağıdaki denklemden hesaplanır.

Aynı  Tr ve Pr değerleri ile (3) ve (4) denklemleri kullanıla-
rak bu kez referans n-oktan için                ve bu değerden 
de            değeri hesaplanır. 

Referans akışkan için katsayı değerleri Tablo.1.1’de 
verilmiştir.

Tablo.1.1-Basit ve referans akışkan için katsayılar

Daha sonra hesaplanan bu sıkıştırılabilirlik oranla-
rında istenen gazın özellikleri aşağıdaki denklemden 
hesaplanır.

Bu denklemde         dir.

Bu şekilde elde edilen değerler sıvı ve gaz fazları için 
%2’den az bir hata oranında olduğu görülmektedir[1].

Lee-Kesler Denklemlerinin Çözülmesi

(1-5) Denkleminden doğru bir                değerinin hesap-
lanabilmesi yöntemin başarısı için önemlidir. Bu denk-
lem non lineer bir yapıya sahip olduğu için buna uygun 
nümerik bir çözüm yöntemi kullanılmalıdır. Denenen 
çözüm yöntemleri içinde en iyi çözüm vereni Ridder 
yöntemidir. Ancak bu yöntem de tek başına her durum-
da yeterli olmamaktadır. Bu yüzden denklem çözülme-
den tüm çözüm bölgesi daha küçük parçalara ayrılarak 
istenen              köküne ulaşılabilir.

Lee-Kesler denklemide non lineer yapısı gereği birbiri-
ne yakın bölgelerde birden fazla köke sahip olmakta-
dır. Bu yüzden nümerik çözüm için uygun başlangıç de-
ğerinin seçilmesi gerekmektedir.Bunu  için daha önce 
adı geçen kübik denklemlerden biri ilk yaklaşım olarak 
kullanılabilir. Böylece çözüme yaklaşık bir ilk değer tah-
mini yapılabilir. Bu denklemler içinde gerçeğe en ya-
kın değerleri Peng–Robinson denklemi verdiği için bu 
ilk tahmine en uygun olanı bu denklemdir. Ayrıca kübik 
denklemlerin ilk yaklaşım olarak kullanılmasının bize 
sağladığı bir diğer avantaj da bu denklemin en büyük 
kökü bize gaz fazının sıkıştırılabilirlik oranının verirken 
en küçük kökü aynı oranı sıvı fazı için vermektedir.

Gazların Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi 

Hal denklemi ile gazın T , v , P üçlüsünden ikisi bilin-
diğinde diğerlerini belirleme imkanı sağlar. Ancak bir 
ısıl sistemin tasarımı için bunun dışında termodinamik 
özelliklerinde hesaplanması gerekmektedir. Gerçek ga-
zın entalpisi gazın basıncı ve sıcaklığına bağlıdır.
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Burada sıcaklık T1  de sabit tutulup H ın P boyunca de-
ğişimi alınıp daha sonra sabit basınçta T1 de T2 değişi-
mi sonucu H da bulunan değişim ile toplanır böylece 
iki sıcaklık basınç noktası arasındaki H değişimi hesap-
lanır. Bu H değişimi hesaplama yöntemlerinden biridir. 
Sonuçta entalpi değişimi yoldan bağımsız olduğu için 
daha farklı bir yol da takip edilebilir.Ancak gerçekte biz 
yüksek basınçtaki gazın cp değerini her zaman bileme-
yiz dolayısı ile düşük basınçta gazın ideal gaz davranışı-
na yaklaştığı bir basınç noktasına göre bir integral alırız. 
Bu basınç seviyesini P0 olarak ifade edebiliriz.

Buradaki         fonksiyonları  sa-
bit sıcaklık da basıncın etkisi ile gerçek gazın H da ideal 
gaza göre oluşan farkı ifade etmektedir.Bu fonksiyon-
ların hesaplanması ile de  gerçek gazın H değerine ula-
şılabilir.  

Sapma (Departure) Fonksiyonları

İdeal gaz olduğu bilinen bir referans basıncına göre her 
bir özellik için alttaki integralleri hesaplayabiliriz.

Bu iki integral de Z, T ve P birbirine Lee-Kesler hal 
denklemi ile bağlıdır. Burada Z yerine bu bağıntıdan 
alınan eşitlik yerleştirilir ve gerekli integral ve türevler 
alınır ise gibbs serbest enerjisi ve entropi için gereken 
sapma fonksiyonları hesaplanmış olur. Bu iki termodi-
namik özellik belli olduğunda ise diğer termodinamik 
özelliklere geçiş yapılabilir.

ve son olarak helmhotz enerjisi sapma fonksiyonu:

Burada integral analitik olarak alındığında entalpi sap-
ma fonksiyonu şu şekilde elde edilir.

Burada Lee-Kesler  hal denklemi için geliştirilen yön-
tem aynen uygulanırsa ilgilendiğimiz gaz için sapma 
fonksiyonu referans ve basit gazın sapma fonksiyon-
ları üzerinden hesaplanabilir.

Entropi içinde benzer şekilde;

Denklemi yazılabilir.

Şekil.1.1 - Iki izobar arasindaki basinç entalpi değişimi
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2.LEE-KESLER DENKLEMININ PITZER YAMUKLUK 
FAKTÖRÜ KULLANILARAK GENELLEŞTIRILMESI 

Lee-Kesler hal denklemini Pitzer yamukluk faktörü 
cinsinden ifade edebilmek için çeşitli genelleştirmeler 
uyarlanmıştır. Burada her türlü akışkanı hassas olarak 
temsil edecek bir hal denkleminin mevcut olmadığı-
nı belirtelim. Her türlü genelleştirme, hal denkleminin 
hassasiyetinden kayıplara yol açar. Bu çalışmada ge-
nelleştirmenin temel gurubu olarak çeşitli soğutkanlar 
ele alınmıştır. Soğutkanlar için Pitzer yamukluk faktö-
rü ve diğer kritik özellikler Tablo.2.1’de verilmiştir. Tablo 
değerleri ve en küçük kareler yöntemi ile eğri uydur-
ma kullanılarak soğutkanlar için kaynama sıcaklığının 
(P=101.325 kPa) fonksiyonu olarak kritik sıcaklığın de-
ğişmesi bir fonksiyon haline getirilmiştir.

Şekil.2.1-Kaynama sıcaklığının (P=101.325 kPa) 
fonksiyonu olarak kritik sıcaklığın değişmesi.

Tablo.2.2-Kaynama sıcaklığının (P=101.325 kPa) 
fonksiyonu olarak kritik sıcaklığın değişmesi için 

polinom fonksiyon katsayıları

Bu amaçla aşağıdaki genel polinom denklemi 
kullanılmıştır.

Tablo.2.1-Soğutkanlar için Pitzer yamukluk faktörü ve 
diğer kritik özellikler
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Kritik sıkıştırma oranı:

Pitzer yamukluk katsayısının genel tanımı:

Burada

Pvp doymuş buhar basıncıdır, Pc ve Tc kritik sıcaklık ve kritik basınç değerleridir.

Pitzer Lee-Kesler doymuş buhar basıncı denklemi  [1] :

Burada    buhar basıncının değeri Pvp=Pb= 101.325 kPa=1 atm T=Tb kaynama sıcaklığıdır ve  kritik sıcak-
lığa bölünerek normalize edilir.  

Pitzer Lee-Kesler doymuş buhar basıncı denklemini kullanarak Pitzer yamukluk katsayısı ile ilgili ek ilşkiler 
oluşturulabilir.

Kaynaklarda mevcut bulunan diğer alternative ilişkiler aşağıda verilmiştir:

Edmister denklemi :

Daniel ve arkadaşları denklemi :

Kritik özgül hacimle kaynama noktası özgül hacmi arasındaki ilişki

Kritik basınç, diğer kritik özellikler cinsinden ifade edilirse:

Bu denklemler bir arada kullanılarak        , Pitzer yamukluk katsayısı çözülebilir.

3.0 STANDART SOĞUTMA ÇEVRIMI

Standart soğutma çevrimi, kompresör, yoğuşturucu, genleşme vanası ve buharlaştırıcıdan oluşan bir çevrimdir. 
Buradaki  analizimizde çevrimi basit tutamak amacıyla ideal bir çevrim göz önüne alınmıştır. Buharlaştırıcı çıkı-
şı kompresör girişi doymuş buhar ( x=1 ) olarak kabul edilmiş ve kompresör izentropik (     s=0 ) kompresör olarak 
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Şekil.3.1-Standart soğutma çevrimi

Şekil.3.2-Standart 
soğutma çevrimi 

T-s diyagramı

alınmıştır ve doymuş sıvı ( x=0 ) yoğuşturucu çıkışı olarak seçilmiştir. Temel metod elbette çok daha kompleks so-
ğutma çevrimlerine uyarlanabilir.

Çevrimin temel termodinamik ilişkileri

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

Genleşme Vanası
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4.0.OPTIMIZASYON METODLARI

Optimizasyonu gerçekleştirmek için çeşitli metod-
lar mevcuttur. Biz burada istatistiksel bazlı ateşböceği 
metodunu kullanacağız.

Yaz akşamlarında ateşböceklerinin parıldamasını gör-
müşüzdür. Bu etki biolojik ışık oluşturma prosesi dedi-
ğimiz bir biokimyasal reaksiyon sonucunda oluşturulur. 
Bu olgunun kesin sebebi henüz tartışma halindedir, an-
cak uzmanlar uzmanlar büyük olasılıkla eş bulma pro-
sesinin bir parçası olduğunu düşünmektedirler. Işıltılrın 
ritmi, zamanlaması eşlerin bir araya gelmesini sağlar. 
Belli bir mesafedeki ışık şiddetinin aradaki mesafenin 
karesiyle değiştiğini biliyoruz.

Yani mesafe arttıkça ışık şiddeti (parlaklık) azalmakta-
dır. Buna ek olarak hava molekülleride ışığı emdiği için 
mesafeyla ışık şiddetinin azalması daha da fazla olabi-
lir. Bu temel prensibi kullanarak ateş böcekleri birbirle-
rini bulabilirler. 

Aynı temel prensibi bizde matematik optimizasyonu 
için kullanabiliriz. Xin-She Yang [1] ateş böceği hare-
ketlerinden esinlenerek bir optimizasyon algoritması 
geliştirmiştir. 

Algoritma ateşböceklerinin tek cinsiyetli olduğunu var-
saymaktadır. Bunun anlamı herhangi bir ateş böceği-
nin ışık yanıp sönmesi diğer tüm ateşböceklerini ken-
dine çekecektir. Tabiki burada bilgisayar kodundaki 
ateşböceklerinden bahsediyoruz. Çekim gücü parlaklı-
ğın  fonksiyonu olarak değişecektir, ve parlaklık aradaki 
mesafenin fonksiyonudur. Daha az parlak ateş böcek-
leri daha parlak olanlara doğru uçacaklardır. Eğer et-
rafta parlak ateşböceği yoksa tesadüfi olarak hareket 
edeceklerdir. Optimizasyon prosesinde ateşböcekleri-
nin parlaklığını optimuma ulaşmasını istediğimiz fonk-

siyon belirler. Bu kurallara göre aşağıdaki algoritma 
geliştirilmiştir.

Tablo.4.1-Ateşböceği simülasyon algoritması

Bu prensibi kullanan bir java programı geliştirilmiştir. 
Burada program kodumuzun minimumu bulmak için 
geliştirildiğini, bu yüzden de maksimum COP değerini 
bulmak için fonksiyon girdisinde –1 ile çarpılması ge-
reğini belirtelim. 

Algoritmalarda maksimum (f(x)) = minimum(-f(x)) bağın-
tısından yararlanılabilir.

5.0.SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Pitzer yamukluk katsayısının fonksiyonu olan bir Lee-
Kesler hal denklemi geliştirilmiş ve bu bilgisayar mode-
li kullanılarak basit bir soğutma çevrimi oluşturulmuş-
tur. Oluşturulan soğutma çevriminin en yüksek etkinlik 
katsayısını vereceği Pitzer yamukluk katsayısı, 
değeri optimizasyon algoritmalarıyla hesaplanmıştır. 

Oluşturulan program testlerinde buharlaştırıcı basın-
cı 1 bar olarak sabit tutulmuş ve değişik yoğuşturucu 
basınçları için maksimum COP değerleri irdelenmiştir. 
Burada bu genel hal denkleminin gerçek soğutkanlara 
göre sadece bir yaklaşım vereceğini, tam hassas ola-
rak genel bir hal denkleminin değişik gazların davranı-
şını ifade edemeyeceğini yenelememizde fayda görü-
yoruz. Bilhassa polar moleküller basit moleküllerden 
çok farklı davranabilirler.  Ancak yine de verilen soğut-
ma çevrimi şartları için ideal soğutkanı belirlemede et-
kin bir kaynak olma potansiyeli bulundurmaktadır.
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Şekil.5.1-Basit temel bir soğutma çevrimi için COP değerlerinin            
Pitzer yamukluk faktörüyle değişimi Pbuharlaşma=1 bar, Pyoğuşma=20,30,40 ve 50 bar.

Tablo.5.1-Pyoğuşma=50 bar ve 
Pbuharlaşma=1 bar için hal denkleminden elde edilen 

fonksiyona uydurulmuş eğri denklemi

Tablo.5.2-Ateşböceği istatistiksel algoritması kullanılarak değişik kondenser basınçlarında 
optimum COP  ve Pitzer yamukluk faktörü değerleri ymin=-COP xmin=
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Bu çalışmanın ışığında irdelenen örnek için Tablo.2-1 
de yer alan soğutkanlar arasında en uygun olanları 
sırasıyla R404A, R744, R407C, R718 ve R134a olarak 
görülmektedir.•
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Malzeme:
4 adet sinarit fileto (beheri 200-250 gram)
1 demet taze soğan
½ demet dereotu
1 çay kaşığı üzüm sirkesi
½ çay bardağı zeytinyağı(sızma)
¼ adet limon
Sirke
Tuz
Karabiber

Yapılışı: Filetoları tuzlayın ve karabiberleyin, yarım 
saat kadar dinlendirerek marine edin. Filetoların her 
iki yüzü pembeleşinceye kadar yağsız tavada kızartın. 
Taze soğanı ayıklayıp çok ince doğrayın ve bir kaba alın. 
Zeytinyağı ve sirkeyi ilave edin. Ayıklanmış dereotunu, 
limonun suyunu ve yeterince tuzu ilave edip karıştırın.
Izgara filetoları tabaklara yerleştirip sosu üzerlerine 
dökün. Tabakların kenarlarını ince dilimlenmiş doma-
tes ve roka yaprakları ile süsleyin. Sıcak servis yapınız.

Not: 1. Aynı yemeği Akya, Kılıç ve Trança gibi balıklarla 
da yapabilirsiniz. Ancak bu balıklar oldukça büyük ola-
cakları için porsiyonluk fileto çıkarılması zor olabilir. Bu 
durumda ince dilimlenmiş (yaklaşık 1 cm kalınlığında) 
olarak da kullanabilirsiniz.
2. Yağsız tava yerine, balıkların yağlı mevsiminde ızga-
rada da yapabilirsiniz. Ancak kurumamalarına dikkat 
etmek gerekir.

Malzeme
1 kg hamsi
2 adet domates
1 adet limon
Sıvı yağ
Tuz

Yapılışı: Hamsileri kafalarını kopararak ve içlerini baş 
parmağınızı kullanarak temizleyiniz. Kılçıklarını çıkarıp 
fileto haline getiriniz ve kapatınız. Fırın tepsisini hafifce 
yağlayıp hamsileri aralarında boşluk kalmayacak tarz-
da bir ters, bir düz diziniz. Domatesleri ve limonu ince 
halkalar halinde doğrayınız. Balıkları tuzladıktan sonra 
üzerlerine domates ve limonları eşit aralıklarla diziniz. 
180oC’ye ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişiriniz. 
Sıcak servis yapınız.

Not: Hamsiler fırında iken zaman zaman kurumama-
sı için kontrol ediniz. Eğer kuruyorsa ki bu hamsilerin 
yağsız olmasından kaynaklanır, üzerlerine hafifce sıvı 
yağ gezdiriniz.

Malzeme
4 adet trança dilim (beheri 200-250 gram)
1 demet taze soğan
½ demet dereotu
1 diş sarmısak
½ çay bardağı zeytinyağı (sızma)
¼ adet limon
Tuz
Karabiber

Yapılışı: Dilimleri tuzlayın ve karabiberleyin, yarım saat 
kadar dinlendirerek marine edin. Filetoların her iki yüzü 
pembeleşinceye kadar yağsız tavada birer sefer çevi-
rerek kızartın.

Taze soğanı ayıkla-
yıp çok ince doğra-
yın ve bir kaba alın. 
Dövülmüş sarmı-
sağı, zeytinyağı-
nı, ince doğranmış 
dereotunu, limon 
suyunu ve tuzu ila-
ve edip iyice karış-
tırın. Izgara dilimleri tabaklara yerleştirip sosu üzerle-
rine dökün. 

Tabakların kenarlarını ince dilimlenmiş domates, roka 
yaprakları ve ayırdığınız soğanın beyaz kısımları ile süs-
leyin. Sıcak servis yapınız.

Not: Yağsız tava yerine, balıkların yağlı mevsiminde ız-
garada da yapabilirsiniz. Ancak kurumamalarına dikkat 
etmek gerekir.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar: Kılıç, trança, akya
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1 ACS
2 Aday
3 Aera 
4 A Klima
5 Ak-Maks
6 Aksal
7 Alindair
8 Almira
9 Alser
10 Asya Klima
11 A.T.C.
12 Ay-Pas
13 Bal-Ay-Ka Müh.
14 Barlas So!utma
15 Ba"arır So!utma
16 Bentcam Kompozit
17 Birim Teknik
18 Buzçelik
19 Büta" Klima
20 CFM So!utma
21 Cantek
22 Co"gun Furkan #n".
23 CVS
24 Daikin
25 Delta Klima
26 Dinamik Isı
27 DK Müh.
28 Do!u #klimlendirme
29 Dostlar Mekanik
30 Dünya Rezistans
31 Egefer
32 Ege Vizyon
33 Ekinoks
34 Ekofin
35 Ekonsat
36 Ema Enerji
37 Emsa"
38 Eneko
39 Ercan Teknik
40 Ergül Teknik
41 FabricAir
42 Fanart
43 Form
44 Friterm
45 Güldem
46 HB Mekanik
47 HCS Teknik
48 Isıdem Yalıtım
49 ISM Makina
50 #mas
51 #mbat
52 #meksan
53 #nci Enerji
54 Karata" So!utma

Üyelerimizin iletişim bilgilerine 
www.essiad.org.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz. 
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55 Karyer 
56 Klas Klima
57 Klima#talya
58 Klimasan
59 Kliterm
60 Lazer
61 Makro Teknik
62 Matesis
63 Mekanik Tesisat 
64 Maktes Müh.
65 Merkez Rezistans
66 Mertekso
67 Messan
68 Meytes Tesisat
69 MGT Filtre
70 Mitsubishi Electric
71 MS Klima
72 MTT
73 Murat Teknik
74 Net So!utma
75 Nursaç Havalandırma
76 Ode Yalıtım
77 Ontek
78 Otto Otomasyon
79 Öge Müh.
80 Öz-Ge Müh.
81 Özta"/GreenCooler
82 Pnöso
83 Prodek
84 Rast Enerji
85 RD Grup
86 Ref Isı
87 Salvo
88 Sava"lar
89 Sevel Dondurma Makinaları
90 Sisbim
91 Systemair HSK
92 Tekan Teknik
93 Teknion
94 Teknofan
95 Terkan
96 Termokar
97 Termomak
98 Termosan
99 Tolerans Müh.

100 Trio #klimlendirme
101 Trox Turkey
102 Tunç Tesisat 
103 Türko!lu Makina
104 Ulus So!utma
105 Uzay Mekanik
106 Ün-Sal Makina
107 Üntes
108 Üstünsoy So!utma
109 Venco
110 Yılmazer

Üyelerimizin iletişim bilgilerine 
www.essiad.org.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz. 

Üyelerimizin iletişim bilgilerine 
www.essiad.org.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz. 
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EWAD-TZ-B EWWD-VZ
Daikin VVR* Teknolojisiyle

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

Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Soğutma Grubu Ürünlerini Üretti.

Hava Soğutmalı Soğutma Grupları
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Su Soğutmalı Soğutma Grupları
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SOĞUTMA GRUBU
TEKNOLOJİSİNDE ZİRVE 

Üstün Özellikler
• Daikin tek vida teknolojisi • VVR* teknoloijisi

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

• Bulut platformuna bağlantı olanağı
• HFO gazları ile kullanıma uygunluk 

*VVR: Variable Volume Ratio

Doğru Hava Uzmanı

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

Kaliteli yaşam için yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler kullanın.
Çevreyi korumaya katkı sağlayın 



夀䤀䰀䴀䄀娀 匀伀ḁ唀吀䴀䄀
眀眀眀⸀礀椀氀洀愀稀猀漀最甀琀洀愀⸀挀漀洀⸀琀爀
椀渀昀漀䀀礀椀氀洀愀稀猀漀最甀琀洀愀⸀挀漀洀⸀琀爀

⬀㤀　 ㌀㈀ ㌀ ㈀㜀 ㈀㔀

䴀䔀刀吀䔀䬀匀伀 匀伀ḁ唀吀䴀䄀
眀眀眀⸀洀攀爀琀攀欀猀漀⸀挀漀洀
猀愀愀猀䀀洀攀爀琀攀欀猀漀⸀挀漀洀

⬀㤀　 ㈀㌀㈀ 㐀㔀㜀 　 　㌀

䘀刀、䜀伀吀䔀刀䴀
眀眀眀⸀昀爀椀最漀琀攀爀洀⸀挀漀洀⸀琀爀
椀渀昀漀䀀昀爀椀最漀琀攀爀洀⸀挀漀洀⸀琀爀

⬀㤀　 ㈀㈀ ㈀㌀㜀 㤀 ㈀㤀

䄀䐀䄀夀 、䬀䰀、䴀䰀䔀一䐀、刀䴀䔀 嘀䔀 匀伀ḁ唀吀䴀䄀
眀眀眀⸀愀搀愀礀椀欀氀椀洀氀攀渀搀椀爀洀攀⸀挀漀洀
椀渀昀漀䀀愀搀愀礀椀欀氀椀洀氀攀渀搀椀爀洀攀⸀挀漀洀

⬀㤀　 ㈀㌀㈀ 㐀㘀㤀 㜀㌀ 㜀㌀



büyük işletmeler için
               doğru çözümler...

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

Full DC Inverter VRF
Sistemi

 Satış ve Pazarlama
 53. Cadde 1450. Sokak Ulusoy Plaza  

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

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

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

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

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

Adana Bölge Müdürlüğü
Fuzuli Caddesi Galeria  

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

www.untesvrf.com.tr

7-10 Şubat 2018
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Salon:3 Stand A-22

Standımıza Bekliyoruz


