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E D İ T Ö R D E N

Normalleşme sürecinde yazmak…
11 Mart 2020 tarihinde ilk saptanan korona
pozitifli hastanın ardından ülkemizde tüm kurum
ve kuruluşlarımızı ve insanları etkileyen bir dönemi
yaşıyoruz. Haziran ayından itibaren de normalleşme
sürecine girildi. Bu dönem birçok kurumda evden çalışma
“home office” “ev ofisi” olarak değerlendirildi. Benimsenip
devam edecek gibi de görünüyor birçok kurumda. Takip
etmekte güçlük çektiğimiz ölçekte de çevrim içi seminer
“webinar” etkinlikleri programı ile karşılaştık. Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) ilk Sanal XIV TTMD
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu'nu
1-4 Haziran 2020 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirdi.
Sempozyumun TTMD sayfalarındaki tanıtımında:
“21. yüzyıl üretim tesislerinden konutlara tüm
organizasyonların altyapılarını arz veya talepte oluşan
dalgalanmalara ve şoklara karşı gerekli esnekliğe sahip
olacak şekilde yeniden düzenlemelerini gerektirmektedir.
Esneklik bir hastanenin ısıtma enerjisini sağlayan yakıt
diversitesinden, bir kampüsün ısıtma ve soğutma
yüklerini dinamik olarak izleyen akıllı HVAC sistemlerinin
kurulmasına kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesi
gereken bir olgudur. Esnek sistemlere uzanan çözüm
algoritmalarının ise yüksek verimlilik, güvenilirlik,
bakım kolaylığı ve en düşük toplam yaşam döngüsü
bedeli temelinde kurgulanması bir zorunluluktur.
Dünya nüfusundaki artışa yetişemeyen eksik ve
yanlış tasarlanmış şehir altyapıları, iklim değişikliğinin
sonucu olarak geliştiğine inanılan doğal afetler ve
doğal hidrokarbon kaynakların giderek tükenmesi
özellikle yapılı çevre ve mekanik tesisatla ilgilenen
profesyonellerin her zamankinden daha akılcı, esnek
ve verimli çözümler üretmesini talep etmektedir.”
biçiminde bir amaç vurgulanmaktaydı.
“Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için Esnek HVAC
Çözümleri” ana temasıyla düzenlenen sempozyuma
80’den fazla ülkeden 2000’i aşkın bireysel izleyici katıldı.

Sektör için oldukça başarılı bir sunum ve
deneyim olduğu kanaatindeyim.
Sektörümüz içinde TMMOB MMO, ISKAV, İSKİD,
ESSİAD, TTMD gibi kuruluşlar ve de özel sektör firmaları
çok önemli konu başlıklarında çevrim içi seminer,
eğitim, sertifika etkinliklerini sürdürüyor. Bu süreçte
özellikle hijyenik konuların ağırlık gösterdiği yeni bilgi
paylaşımları da ön planda. Anlaşılan tüm kitaplar konular
yeniden ele alınacak ve gözden geçirilecek ve sağlıklı
iklimlendirilen ve çalışılan ortamlar oluşturmak için tüm
sektör çalışanlarının yeniden bilgilerini geliştirmeleri
gerekecek. Sektörde tüm bileşenler için çokça AR-GE
konusu, yenilikçi ürün geliştirme olanağı, yeni uygulama
ve kontrol deneyimleri, öncü kuruluş olma çabası olma
gibi hedefler koyma şansı var. Bu dönemi sektörümüzün
iyi değerlendirmesi gerekiyor. Konuya sağlıklı bakma
özümseme, uygulama ve gözlemleme gerekiyor.
Pandemi sürecinde, çoğunlukla evde kaldığımız süreçte,
en iyi zaman değerlendirme aracı kitap okumak olsa
gerek. Bu okunan kitaplarda da satır aralarındaki
yazılanları da iyi değerlendirmek gerek. Okumakta geç
kaldığım kitaplardan Ray Bradbury’nin Fahrenheit 451
ilginç bir bilim kurgu romanı. Yazımı bu kitaptan bir
alıntıyı son söz olarak kullanarak bitirmek istiyorum:
Son söz: “-Kitapların bize faydası olur mu?
-Ancak bize üç şey gerekli. Birincisi nitelikli bilgi,
ikincisi, onu hazmetmek için gerekli serbest zaman. Üçüncüsü
de ilk ikisinin karşılıklı etkileşiminden öğrendiklerimizden
temellenen eylemlerde bulunma hakkımız.”
Tüm paydaşlarımıza nitelikli bilgiler, özümseyecek
yeterli zaman ve başarılı uygulamalar yapma
fırsatları dilekleriyle, koronasız tam normalleştiğimiz
günlerde görüşmek dilekleriyle…
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör

E S S İ A D ' D A N

Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi
süreciyle mücadele kurum, kuruluş ve bireyler
tarafından topyekûn sürdürülüyor. Ne yazık ki yaşamın
her alanında olumsuz etkileri çok büyük oluyor.
Sosyal yaşamda görülen etkilerin yanı sıra en büyük
etkiyi ekonomide görüyoruz ve bu şekilde devam
ederse açılan yaraların büyümesi bekleniyor.
İSİB’in 3 Temmuz 2020 İklimlendirme Sektörü İhracat
Rakamları raporu sektörümüz ve sektör iştigal
konularıyla ilgili çok değerli bir analiz sunuyor. Geçen
seneye göre ülke genelinde ihracatımız %15 düşerken,
iklimlendirme sektörümüzde bu oran %8,5 düşüş
olarak gerçekleşmiştir. İlk 6 ay sonunda 2 milyar doları
geçen ihracatımız olmuştur. Bu raporda dikkat çeken
bir husus ise Hava Temizleyici Cihazlar-Filtreler ve
Aksam Parçalarının ihracatının geçen seneye göre %18,8
artması olmuştur. İç ortam havasının iyileştirilmesi,
taze havanın önemi, bakterilerin, virüslerin ve zararlı
maddelerin filtrelenmesi; UV-C lambaların, hepa filtrelerin
kullanımının ön plana çıkmasıyla, hava temizleyici
cihazlar, filtreler ve aksamları, pandemi sürecinin
desteklediği bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tüm odağın virüs yayılımını engellemek için yapılacaklar
ve alınması gereken önlemler olduğu şu günlerde,
sektörümüzü çok yakından ilgilendiren hava yolu ile bulaş
konusu da bizim en öncelikli konularımızdan. Hava yolu
bulaş risklerini azaltmanın yine en etkili yöntemleri, doğru
tasarlanmış, doğru kullanım kurallarına uyulmuş, doğru
çalıştırılan iklimlendirme sistem ve ekipmanlarından
geçmektedir. Bu kapsamda, özellikle iklimlendirme
sistemleri ile ilgili bir takım yanlış bilgilendirme ve
uygulamaların önüne geçmek için bugüne kadar
Türkiye’de organize olmuş en kapsamlı kurul olan ve
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) çatısı altında
oluşturulan “İklimlendirme Teknik Kurulu” çalışmalarında
katkı koymaktayız. Konusunda uzman on kuruluş ve
değerli hekimlerin katkılarıyla pandemi sürecinde yaşam
alanlarının her biri tek başına değerlendirilmektedir.

Eksik ve hatalı uygulamalar üzerinde tartışılmaktadır.
Bulaş riskini en aza indirmeye yönelik alınacak olan
önlemler ve yapılması gerekenler belirlenmektedir. Daha
sağlıklı bir bilgilendirme sürecinin gerçekleştirilmesi ve
uygun iç hava kalitesi yönünden kural ve standartlar
belirlenmektedir. Yapılan çalışmalar her hafta kamuoyuyla
paylaşılmaktadır. Kurulun bu çalışmaları halk sağlığını
korumak amacıyla ve toplumsal duyarlılıkla T.C. Sağlık
Bakanlığı tedbirlerine ek olarak oluşturulmaktadır.
Bu çalışmaların herkes tarafından takip edilmesi
gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Hızla yayılan
yanlış haberler, mesaj gruplarında paylaşılan ve güncel
olmayan bilgiler kafamızı daha çok karıştırabiliyor.
Ancak bu bilgi karmaşasından kurtulmak için bilimsel
gerçekliğin ışığını izlemek zorunda olduğumuz kesin.
Her an bilgi akışını yönetmek, bu bilgilerden çıkarımlarda
bulunmak ve sonrasında bu bilgi ve verileri doğru
analiz ederek ve anlamlandırarak hayatımıza katkıda
bulunuyoruz. Yeni teknolojiye göre hayatlarımızı
sürdürmemiz gerektiğini bu süreçte gözlemleyerek
alışma sürecine girdik aslında. Derneğimizin düzenlediği
webinarlar, TTMD tarafından ilk kez dijital ortamda
düzenlenen Sanal TTMD XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat
Teknolojisi Sempozyumu, SOSİAD’ın Dünya Soğutma
Günü’nde Düzenlediği “Yaşam için Soğuk Zincir" konulu
webinarlar ile birlik, oda ve sektör firmalarımız tarafından
teknik konularda düzenlenen webinarlar bu gelişime
verilebilecek en önemli örnekler aslında. Bu sürecin
önümüzdeki günlerde de devam edeceği aşikardır.
Sizleri yeni sayımızla baş başa bırakırken
katkıda bulunan yazarlarımıza ve destek veren
sektör firmalarımıza teşekkür ederim.
Saygılarımızla,
Güray KORUN
Yönetim Kurulu Başkanı

Kondenserleri
Sertifikalı
V tipi
Hava Soğutmalı
Kondenser

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

Güvenilir Çözüm Ortağınız

ESSİAD'dan

ESSİAD ve SEO Gezegeni İş Birliği ile
Endüstriyel Firmalar için Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Webinarı Gerçekleştirildi
9 Haziran 2020 tarihinde ESSİAD ve SEO Gezegeni
iş birliğiyle “Endüstriyel Firmalar için Dijital
Dönüşüm ve Pazarlama” webinarı gerçekleştirildi.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN
moderatörlüğünde SEO&Dijital Pazarlama
Uzmanı Önder AYDIN ile Sosyal Medya Uzmanı
Berkut TÜRKAL’ın konuşmacı olarak yer aldığı
webinar yoğun katılım ile gerçekleştirildi.
Webinarın ilk bölümünde söz alan ve pazarlamada
dijital dönüşüm konusunda bilgi veren SEO&Dijital
Pazarlama Uzmanı Önder AYDIN dijital pazarlama
kavramı, firmaların web sitelerinin dijital pazarlama
uygunluğu ve dijital reklam platformları hakkında
detaylı bilgi verdi. İkinci bölümde söz alan ve
sosyal medyada dijital dönüşüm konusunda bilgi
veren Sosyal Medya Uzmanı Berkut TÜRKAL
ise günümüzde markaların imajı, markaların

sosyal medyadaki yanlışları ve sosyal medyada
izlemesi gereken stratejiler hakkında bilgi verdi.
Sunumların tamamlanmasını takiben gerçekleştirilen
soru cevap sonrasında webinar sona erdi.

ESSİAD Organizasyonunda
DIN 1946-4’e Uygun Hijyenik Klima Santrali Webinarı Düzenlendi
ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi tarafından,
30 Haziran 2020 tarihinde RD Grup Yöneticisi
Mak. Müh. Kemal KILIÇ’ın sunumu ile
“DIN 1946-4’e Uygun Hijyenik Klima
Santrali” webinarı gerçekleştirildi.
Yoğun katılım ile düzenlenen webinar hijyenik klima
santral tanımı, ilgili standartlar, DIN 1946-4’e uygun
klima santrali tasarımında uyulması gerekli kurallar,
uygun komponentlerin seçimi, komponentler için
gerekli rapor ve sertifikalar, bakım ve temizlik kuralları
konularında katılımcılara bilgi aktarılmasını takiben
gerçekleştirilen soru cevap sonrasında sona erdi.
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Sektörden Haberler

TMMOB MMO İklimlendirme Teknik Kurulu Tarafından "PANDEMI TEDBIRLERI"
ile ilgili Hazırlanan Çalışmalar Basın Açıklamaları ile Paylaşılmaya Devam Ediyor

TMMOB MMO İklimlendirme Teknik Kurulu'nun,
COVID-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı çalışmalar,
kurulda yer alan on meslek kuruluşunun başkanlarının
katılımıyla yapılan online basın açıklamaları
aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından
yapılan basın açıklamasında COVID-19 Pandemi
sürecinde, uzmanlık alanlarımızdan hareketle alınması
gereken önlemlere katkı sunmak amacıyla önce
MMO üyesi uzmanlarla, ardından iklimlendirme/
tesisat, tesis yönetimi kuruluşları ve hekimlerin
katkılarıyla oluşturulan İklimlendirme Teknik Kurulu
çalışmaları hızla devam etmekte olduğu belirtildi.
Kurul, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO)
çatısı altında ESSİAD ile birlikte İSKİD (İklimlendirme
Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), KLİMUD (Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği), MTMD (Mekanik
Tesisat Müteahhitleri Derneği), MÜKAD (Mühendis

ve Mimar Kadınlar Derneği), TTMD (Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği), TRFMA (Tesis Yönetim
Derneği), UTTMD (Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri
Derneği) ve Prof. Dr. Ali Osman KARABABA, Prof.
Dr. Ayşın ZEYTINOĞLU, Prof. Dr. Candan ÇIÇEK,
Prof. Dr. Dilek Yeşim METIN, Doç. Dr. Ebru ORTAÇ
ERSOY, Prof. Dr. Feride AKSU TANIK katkılarıyla
çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalarını
mevcut yapılar ve proje aşamasındaki yapılar olmak
üzere iki ana başlıkta toplayan kurul, toplu taşıma
araçlarında ve bireysel taşıtlarda doğru havalandırma
sistemleri konularında da incelemeler yapmaktadır.
İklimlendirme Teknik Kurulu'nun çalışmaları devam
etmekte olup, güncel çalışma olan "Endüstriyel
Tesislerde Pandemi Tedbirleri" metni kamuoyu ile
paylaşılmıştır. Kurul tarafından düzenli periyotlarda
açıklanan basın açıklamalarına ve detaylı bilgiye
www.mmo.org.tr/merkez/iklimlendirme-teknikkurulu-calismalari adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye İklimlendirme Sektörü Strateji Belgesi Onaylandı
Türkiye İklimlendirme Meclisi’nin
2019 yılında çalışmaya başladığı
ve sektör paydaşlarının katkıları ile
oluşturulan “Türkiye İklimlendirme
Sektörü Strateji Belgesi” onaylandı.
İklimlendirme sektörünün uzun
vadeli hedeflerinin oluşturulması
ve bu hedeflere hangi stratejiler
ile ulaşılacağının belirlenmesini
amaçlayan raporda, tasarım ve
10

diğer hizmetler dahil olmak üzere
sektörün tüm alt bileşenleri ile
ilgili detaylı analizler yer alıyor.
10 bölümden oluşan raporda
sektörün genel profili, Türkiye
ve dünyadaki genel durumu
ele alınıyor, ilişkili sektörlerdeki
gelişmeler ve sektör firmalarının
gelecek beklentileri inceleniyor.

İKLİMLENDİRME MECLİSİ

Detaylı bilgiye TOBB’un
web sitesinde yer alan
TOBB Yayınlar/Sektör Meclisleri
Raporlarından ulaşabilirsiniz.
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Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi Etkinliği Gerçekleştirildi
Günün beşinci ve son oturumu ise MTMD Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim BINER moderatörlüğünde
ve konuşmacılar MTMD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Barış ŞEVKETBEYOĞLU, TAD Danışmanı
İbrahim PEHLIVAN ve Anel Grup BIM Yöneticisi
Ümit BALABAN’ın çeşitli alt başlıklarla yaptıkları
sunumlarıyla "Mekanik Uygulamaların Dijital
Dünyadaki Geleceği" paneli ile gerçekleşti.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak
sektör derneklerinin desteği, teknoloji
sağlayıcı ve destekleyen firmaların katkılarıyla
hazırlanan Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm
Etkinliği ve Sanal Sergi etkinliği 28-30 Mayıs
2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Mekanik tesisat alanında dijitalleşme konusunun ele
alındığı etkinlik toplam 13 oturumda gerçekleştirildi.
Üç gün süren etkinlik dijital platformlar ve
sosyal medya üzerinden 2584 kişiye ulaştı.
Etkinliğin ilk gününde NetAx Bilişim Genel Müdürü
ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet
DEMIR, "Yeni Normalde Servis ve Üretimde Yapay
Zekâ ve Derin Öğrenmenin Etkisi" isimli oturumu
gerçekleştirdi. Günün ikinci oturumu, TTMD
Dijitalleşme Komitesi Başkanı Nevroz KARAKUŞ’un
moderatörlüğünde, Devrim KILIÇ, Oğuz YAZ,
Erdem Can PAMUKLU, Ozan ATASOY ve Burak
Rıza TORAMAN’ın çeşitli alt başlıklarla yaptıkları
sunumlarıyla "COVID-19 Sürecinde İklimlendirmede
Dijital Dönüşüm" paneli ile gerçekleşti.
Etkinliğin ikinci günü "İş İstasyonları ve Verimlilik"
oturumuyla başladı. Sunum, Dell Son Kullanıcı
Çözümleri’nden Yaman BAŞA tarafından yapıldı.
İkinci oturum, Siemens firmasından Görkem
KIZILTAN USTALI, Adem ÇAKIR ve Mustafa
Oğuzhan AYGÜN’ün sunumlarıyla gerçekleşti.
Oturumda "Dijital Portfolyo" konusu ele alındı.
Günün üçüncü oturumu TÜYAK’tan Haluk YANIK
tarafından gerçekleştirilen "Binalarda Yangına
Bütünsel Tepki için Yangın Otomasyonunun Önemi
ve Mekanik Tesisatla Etkileşimi" konuşmacı
eğitimi oldu. Haluk YANIK’ın ardından sözü
devralan MMO İstanbul Şube Sekreteri C. Ahmet
AKÇAKAYA, "Dijitalleşmenin Mekanik Tesisata
Etkisi" konusu ile dördüncü oturumu tamamladı.
12

Etkinliğin üçüncü gününde, "Soğuk ve Donmuş
Muhafaza Tesislerinde Ekipman Seçimi ve Enerji
Verimliliği" oturumuyla Makina Mühendisi Hayati
CAN tarafından sunum yapıldı. Günün ikinci oturumu
İZODER Yönetim Kurulu Üyesi Volkan DIKMEN’in
sunumuyla, "Mekanik Tesisatta Ses, Titreşim ve
Sismik Yalıtım" ardından İSKİD Yönetim Kurulu
Başkanı Ozan ATASOY’un moderatörlüğünde
gerçekleştirilen üçüncü oturumda, "İklimlendirme
Sektöründe Üreticiler Dijitalleşmenin Neresinde"
konulu panel yapıldı. Panelde Belimo Türkiye
Genel Müdürü Emre SOYKAN, Systemair HSK
Fabrika Müdürü Ayşegül EROĞLU ve İSKİD Geçmiş
Dönem Başkanı ve ISKAV BIM Komisyonu Başkanı
Cem SAVCI konuşmacı olarak yer aldılar.
MMO, ISKAV ve sektör dernek temsilcileri ile
yapılan "Mekanik Tesisat ve Dijitalleşme" konulu
değerlendirme oturumunun ardından etkinliğin
kapanış konuşmasını gerçekleştiren Ufuk TARHAN,
dijitalleşme ve gelecek konulu değerlendirmesini
sundu ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
Teknoloji sağlayıcısı Garage Atlas tarafından
hazırlanan sanal serginin ziyaretinin de yapıldığı
ve üç gün süren etkinlik, başarıyla tamamlandı.
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YENİ NESİL NEMLENDİRME
ULTRASONİK NEMLENDİRİCİLER

Her alanda,
Her ihtiyacınızda,
Technowell Ultrasonik nemlendirici ile hazır olun!
Aradığınız her şey tek üründe;
 8.000 saat osilatör ömrü
 25% - %95 nem kontrol aralığı
 1°C / 50°C çalışma sıcaklığı
 Otomatik su dolumu
 Dahili nem sensörü
 Filtre kutusu ve braketi
 2 adet flexible su hortumu
 Nem değeri ayarlanabilir zamanlayıcı
özellikli kontrol paneli
 1 adet yedek, toplam 2 adet 5 mikron su
filtresi
Ultrasonik soğuk buhar oluşturma teknolojisi ile nemlendirmenin ihtiyaç olduğu,
soğuk depo, tekstil, basım ve matbaa, boya, gıda, fide aşı odaları, çimlendirme
odaları gibi bir çok endüstri ve iş sahası alanında, sessiz çalışma ve mikro-ince sis
ile, ihtiyaç bölgesinin her noktasında aynı ve kontrollü hassas nem oranını
koruyarak gereken ideal ortamı sunuyoruz.
technowell@technowell.com.tr

(0216) 466 2006

Technowell bir MCM Engineering markasıdır.

shop.technowell.com.tr
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ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET,
“ISK SODEX Fuarı ile COVID-19 Döneminde HVAC Sektörü” Konferansı ile Sektörle Buluştu
“Retro Commissioning uzun zamandır
gündemimizdeydi, pandemi sürecinde
daha çok konuşulur oldu”

Sodex Fuarları Direktörü Y. Toros UTKU, online olarak
düzenlenen “ISK SODEX Fuarı ile COVID-19 Döneminde
HVAC Sektörü” başlıklı konferansta ISKAV Yönetim
Kurulu Başkanı Taner YÖNET’i sektörle buluşturdu.
22 Nisan 2020 tarihinde canlı olarak gerçekleştirilen
konferansta Taner YÖNET, pandemi sürecinin
Türkiye HVAC sektörüne etkilerini ve süreç
sonunda sektöre ilişkin öngörülerini paylaştı.
“Doğru yatırımcı, doğru tasarımcı, doğru
uygulamacı ve doğru üretici zinciri bozulmamalı”
Taner YÖNET, "iklimlendirme elemanlarının sağlığımızla
doğrudan ilgisi vardır. Yaşadığımız pandemi sürecinde
bunu daha net görüyoruz. Örneklemek gerekirse; soğuk
zincirin sağlıklı olmadığı bir durumda gıda güvenliği de
mümkün olamaz. Hiçbir gıda maddesi, sağlıklı olarak
nihai tüketici ile buluşamaz. Hastanelerde özellikle
yoğun bakım ve yenidoğan üniteleri, ameliyathaneler
gibi kritik alanlarda havalandırma hayati öneme
sahiptir. Yine hasta odaları, genel kullanım
alanları da farklı şekillerde hava şartlandırmasına
ihtiyaç duyulan alanlardır. Okullar, AVM’ler gibi
insanların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda da
havalandırmanın önemi tartışılmaz. Bu tür alanlarda
da taze hava ve hijyen sağlayan pek çok ekipmanı
ile sektörümüz önemli oyuncular arasındadır.
Sektörümüz, akılla, bilimle, AR-GE ile sürekli olarak
kendini yenileyen, gelişen, büyüyen bir sektördür.
COVID-19, bizlere sektörümüzün ve sektörümüzce
sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesini önemle
vurgulayan bir süreç de oldu aslında. Hepimiz,
cihazlarda kaliteden asla taviz verilmemesi gerektiğini
bir kez daha görmüş olduk. Sektörümüzde de doğru
yatırımcı, doğru tasarımcı, doğru uygulamacı ve
doğru üretici zincirinin bozulmaması önemlidir.
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ISKAV olarak TAD (Test-Ayar-Dengeleme) konusunda
çok ciddi çalışmalarımız oldu. Teorik ve pratik eğitimler
ve sertifikasyon programlarımızı yürütüyoruz.
Programa katılıp ISKAV TAD Sertifikası almış firmalar,
binaların -tabiri caizse- röntgenini çekebiliyor. Her
sorunu tespit edip mümkün olduğunca, imkanlar
elverdiği ölçüde düzeltebiliyorlar. Retro Commissioning
uzun zamandır sektörün gündemindeydi ama
pandemi sürecinde gündemde daha üst sıralara
tırmandı diyebiliriz. Tabii ki yeni yapılan binalarda
işimiz biraz daha kolay. BIM platformunda tüm
sistemi en verimli şekilde tasarlamak mümkün.
“Sektörümüz pek çok avantaja sahip”
Türkiye Iklimlendirme Sektörü, bu coğrafyada gerçekten
bir üretim üssü haline gelmişti; özellikle klima santrali,
split klima, radyatör, kombi, pompa, vana, fancoil gibi
ürün gruplarında. Lojistik anlamında da çok iyi bir
konuma sahibiz. Türkiye İhracatçılar Birliği'de gerçekten
çok iyi çalışıyor. Bu birlik sayesinde son yıllarda
artan tecrübeyle pek çok uluslararası ticari heyet
organizasyonu ve uluslararası fuar organizasyonlarına
milli katılımlar söz konusu oldu. Bütün bunlar
sektörümüzün sahip olduğu büyük avantajlar.
Son yıllarda dernek ve vakıf toplantılarımızda sıklıkla
dijitalleşme süreci konuşuluyordu. Pandemi, bu süreci
de hızlandırmış oldu. Özellikle düzenlenen online
toplantılar, webinarlar sayesinde sürece hızla adapte
oluyoruz. Bu anlamda COVID-19 dünyayı hızla bir üst
aşamaya geçişe zorladı da diyebiliriz. Bir konuya daha
dikkat çekmek isterim. Süreç içinde doğa temizlendi,
hava temizlendi ve bize kaynaklarımızı çok hoyratça
kullandığımızı hatırlatmış oldu. Belki virüs bu anlamda
bizlere bir ders de verdi. Bundan sonra bu konuda
herkesi çok daha duyarlı olmaya çağırıyorum.
ISK SODEX’e ilgi yoğun olacak
Görünen o ki, önümüzdeki süreçte dijital pazarlama
olmadan şirketlerin ayakta kalabilmesi mümkün değil.
Kurulacak sistemlerin kullanıcı dostu olması, ürünlerle
ilgili açık, net ve doğru bilgileri içermesi ise olmazsa
olmazlardan. Dijital fuar sektörü de gelişiyor, ürünlerin
online bir platform üzerinden sergilenmesi elbette çok
daha kolay ve hızlı. Dijital fuarların, fiilen iştirak ettiğimiz
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fuarların yerini alabileceğini düşünmüyorum. Ama
ISK-SODEX gibi yıllardır sektörümüzün sahiplendiği,
sektörü geliştirmiş ve sektörle birlikte gelişmiş bir
fuardan kimsenin vazgeçebileceğini düşünmüyorum.
Fuarın bir sonraki ayağının 2021 yılının Eylül
sonuna planlanması da doğru bir tarih seçimi diye
düşünüyorum. Fuar 2020 yılı için planlanmış olsaydı
muhtemelen ertelenecekti. Çünkü pandeminin
kontrol altına alınması, etkin bir aşının bulunması
gibi faaliyetler en az bir yılı bulacak. Sürecin
sonunda, bir araya gelmenin özlemi ile ISK-SODEX’in
yoğun bir ilgi göreceğine inanıyorum." dedi.

TTMD Tarafından
"Okullarda İç Hava Kalitesi Gereklilikleri ve Pandemi için Yapılması Gerekenler"
Konulu Webinar Düzenlendi
İklimlendirme sektörünün bugünü ve geleceğine
ışık tutmak amacıyla TTMD tarafından “Okullarda İç
Hava Kalitesi Gereklilikleri ve Pandemi için Yapılması
Gerekenler” webinarı gerçekleşti. İmbat İklimlendirme
Yönetim Kurulu Başkanı Kerim GÜMRÜKÇÜLER’in
moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, COVID-19
pandemisinin sektörde oynadığı rol ile sağlıklı
koşullardaki iklimlendirmenin önemine dikkat çekildi.
İklimlendirme ve havalandırma uygulamalarının,
pandemi süresi ve sonrasında nasıl yönlendirilmesi
gerektiği ve okullardaki iç hava kalitesinin sağlanması
için ne gibi önlem ve eylemlerde bulunması
gerektiği konuları önemli bir gündem maddesi
haline geldiği süreçte düzenlenen webinarda, Halk
Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı ve Bilim Kurulu
üyesi Prof. Dr. Pınar OKYAY, Ege Üniversitesi Güneş

Enerjisi Enstitüsü’nden Doç. Dr. Orhan EKREN,
Mekanik Tesisat Tasarımcısı GMD Moskay Kurucu
Ortağı Orhan GÜRSON konuşmacı olarak yer aldı.

MMO ve MTMD'nin Ortaklığında "COVID-19 ve Yüzme Havuzları" Webinarı Gerçekleşti
UHE (Ulusal Havuz Enstitüsü) Yönetim Kurulu
Başkanı Korcan KURTOĞLU sunum gerçekleştirdi.
Üzeyir ULUDAĞ, COVID-19 hakkında genel bir
bilgilendirme yaptıktan sonra açık ve kapalı özel
yüzme havuzları ile açık ve kapalı genel yüzme
havuzlarında alınması gereken önlemlere dikkat çekti.
Genel kullanıma açık yüzme havuzlarını işletmeye
almak için yapılması gerekenleri, açık ve kapalı yüzme
havuzların ortak kullanılan mekanlarında COVID-19’un
yaygınlaşmasını önlemek için alınacak önlemleri anlattı.
MMO İstanbul Suat Sezai Gürü Uygulamalı
Eğitim Merkezi Sorumlusu Özgür ARSLAN
moderatörlüğünde yapılan webinarda MTMD
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Üzeyir ULUDAĞ ve
16

Korcan KURTOĞLU ise havuzdaki borulama
sistemi ile suyun dağılımı, hazırlık tesisindeki
ekipmanların standartlara uygunluğu, dezenfeksiyon
kontrolü gibi konulara dikkat çekti.
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Sanal TTMD XIV. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu
1-4 Haziran 2020 Tarihlerinde Gerçekleşti
ESSİAD'ın destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı
“Daha Sürdürülebilir bir Gelecek için Esnek HVAC
Çözümleri” ana temasıyla düzenlenen Sanal TTMD XIV.
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu,
1-4 Haziran 2020 tarihleri arasında yapıldı.
TTMD’nin ilk kez sanal olarak gerçekleştirdiği
sempozyuma 80’den fazla ülkeden 2000’i aşkın
bireysel izleyici katılarak Dünya’da 170’den fazla
uluslararası kurum
ile etkileşim sağlandı.
Sempozyum, 9 ana konu
başlığında 12 oturum ve
2 panel olarak düzenlendi
ve 4 gün boyunca toplam
24 saat yayın yapılan
sempozyum süresince
güncel ve bilimsel
gelişmeler paylaşıldı.
Son gün kapanış
oturumunda bir
değerlendirme yapan
Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet
ARISOY, sektörde ilk olması açısından gerçekleştirilen
sempozyumun önemine dikkat çekerek “25 davetli
konuşmacımızın sunumu, 18 adet hakemlenmiş
bildiri sunumu ve 2 tane panelimiz gerçekleşti.
Tüm bu kazanımları paylaşmaya hazırız. Önceki
yıllara oranla en yüksek katılım değerlerine ulaşılan
sempozyum oldu. 4 gün boyunca kaynakların
sürdürülebilir kullanımı, esnek hvac sistem seçimleri,
mikro iklim, iklim değişikliği, ısı adaları, gibi birçok
konuyu ele aldık. Görüyoruz ki geleneksel sistem
tasarımları artık gerçek hayat koşullarını karşılamıyor.
Gelişen tasarım metotları ve bina sistemlerinin
simülasyonu etkin şekilde kullanılıyor. COVID-19
sürecinde iç mekan hava kalitesinin önemi de
görüldü. Enerji verimli tasarım kriterlerini belirlerken
bina kullanıcılarının beklentileri de göz önüne
alınarak akıllı teknolojiler ile bina enerji performansı
yüksek tasarımlar yapılmalı. Bina simülasyonu
mesleğimizin son gelişimidir. HVAC simülasyon
araçları olmadan artık performans değerlendirmesi ve
sistem kontrolü mümkün olmuyor. Enerji depolama
gelecekte binaların soğutulması için akıllı bir çözüm
olabilir. Akıllı bina sistemlerini yaygınlaştırmak
ve değerlerini artırmak gerekiyor.” dedi.
18

Arısoy’un ardından konuşan Sempozyum Yürütme
Kurulu Başkanı Dr. Murat ÇAKAN, “sempozyumların
başarıları katılım, beklentilerin karşılanması ve
paylaşılan bilgilerle ölçülür. Katılımı son derece yüksek
bir sempozyum oldu. Başarı uzun vadede farklı
kriterler ile ölçülebilir ancak sempozyumun başarılı
geçmesi için elimizden gelenin en iyisini yaptık.
Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği olan tüm
kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.
Kapanış oturumunda
son olarak konuşan
TTMD Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Kemal
Gani BAYRAKTAR, tüm
katılımcılara teşekkür
ederek “Dünyamızın
ihtiyaçları için birlikte
ve bilgi temelli harekete
geçmemiz daha da fazla
aciliyet gerektirmektedir.
Sempozyum
konuşmacıları
sürdürülebilir gelişmenin şehirlerde başarımını
sağlayacak ve geleceğin enerji etkin, çoklu konforlu,
yenilenebilir enerji ile bütünleşik, çevre dostu
alanlarını tasarlamanın önemini vurgulamaktadır.
Yenilenebilir enerjili bütünleşik enerji sistemleri
ve sıfıra yakın enerjili sıfır karbon binalara erişim,
sürdürülebilir yapılı çevrede konfor ve iç çevre
kalitesi, sağlık ve güvenlik, sürekli optimizasyon
ile öğrenme yetkinliği ve dijital dönüşüm, yüksek
performanslı sistemlere erişimde tasarım, devreye
alma, izleme ve yönetim, veri üretmek, analiz ve
çözümler sunmak, mevzuat geliştiricilere, sanayiye
ve meslektaşlarımıza en iyi seçimleri yapmalarında
yardımcı olmak düşük karbonlu ve sürdürülebilir
geleceğin yenilikçi dönüşümünde birer kaldıraçtır.
Online sempozyum kesintisiz sürdürdüğümüz
bilginin paylaşımı amacına ulaştırdı.” dedi.
Dr. Bayraktar son olarak sempozyumun
düzenlenmesinde emeği geçen tüm sempozyum
paydaşlarına, organizasyon komitesine, uluslararası
bilim komitesine; sempozyumun partneri İSİB’e
ve sempozyum sponsorlarına teşekkür etti.
Sempozyumun tüm oturumlarına TTMD'nin
youtube sayfasından ulaşabilirsiniz.
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SOSİAD’ın Dünya Soğutma Günü’nde Düzenlediği
"Yaşam için Soğuk Zincir" Konulu Webinar Yoğun İlgi Gördü
"Yaşam için Soğuk Zincir”, SOSİAD’ın bu yılki 26
Haziran'da kutlanan Dünya Soğutma Günü etkinliği
olarak gerçekleşen web seminerinde ele alındı.

Geçen yıl ilk kez kutlanan ve soğutmanın
sürdürülebilir gelecek açısından önemine dikkat
çekmeyi amaçlayan 26 Haziran Dünya Soğutma
Günü çerçevesinde, bu yılın teması olarak belirlenen,
“Yaşam için Soğuk Zincir”, saat 14.00’te başlayan
web seminerde, farklı yönleri ile tartışıldı.

hasat sonrasında ve işleme sürecinde meydana
geliyor. Gelişmiş, endüstrileşmiş ülkelerde ise gıda
kayıplarının %40’ından fazlası perakende zinciri ve
tüketici tarafında gerçekleşiyor. Gıda kayıplarının
önlenmesinde başrolü soğutma alıyor. Soğuk
muhafaza, soğuk taşıma ve soğuk zincirin bütününde,
sektörümüz dijital teknolojileri kullanıyor. Pandemi
ile birlikte dijitalleşme, yediden yetmişe halka indi.
Sanal ortamda düzenlenen fuarlar, etkinlikler,
satış mağazaları ivme kazandı. Pandemi, gıda
güvenliği kadar dijitalleşmenin önemine de dikkat
çekmiş oldu. SOSİAD olarak dünyanın geleceği için
sürdürülebilir soğutmanın önemine, pek çok farklı
çalışmamızla dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bugünkü
etkinliğimiz de bu amaca yönelik.” olduğunu belirtti.

SOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayati CAN’ın
moderatörlüğünde gerçekleşen web seminerin açılış
konuşmasında, SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Turgay KARAKUŞ, dünya genelinde gıdaların yaklaşık
üçte birinin tüketilemeden israf edildiğine, bu nedenle
gıdadan yoksunluğun söz konusu olabildiğine dikkat
çekti. Karakuş konuşmasında "Gıda ürünlerinin
%60’ının soğuk muhafazaya ihtiyacı var. Gelişmekte
olan ülkelerde gıda kayıplarının %40’ından fazlası,

Derneğin geçen yıl gerçekleştirdiği UNIDO’nun
Demonstrasyon Projesi’nin ve AREA’nın Real
Alternatives 4 Life Projesi’nin Koordinatörü Kıvanç
ASLANTAŞ, gerçekleştirdiği sunumunda; Düşük
Küresel Isınma Potansiyeline (KIP) sahip soğutucu
akışkan kullanımının çevresel açıdan olumlu
sonuçlarının yanı sıra, yüksek enerji verimliliği,
yatırım maliyetlerinin geri dönüş hızı, düşük işletme
giderleri gibi avantajlarının sahada gözlemlenerek

Dünya Soğutma Günü Uluslararası Etkinlikleri
kapsamında düzenlenen webinara, sektörel
sivil toplum örgütleri yöneticileri ve bilim
insanları konuşmacı olarak katıldı.
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raporlanmasına, çevre dostu soğutucu akışkan
kullanımı konusunda farkındalık yaratılmasına yönelik
uluslararası başarılı SOSİAD projelerinden bahsetti.
Prof. Dr. Onur DEVRES, gıda kayıplarının %5’e
çekilmesinin başarı sayılabileceğine dikkat çekerek,
gıdaların –türlerine göre- nasıl korunması gerektiğini,
hijyen koşullarının sağlandığının ispatı olacak
Gıda Güvenliği Standartlarından bahsetti. Doğru
soğutma tesisinin projelendirme ve uygulama
esaslarından bahseden Prof.Devres, yeni bir
soğuk zincir tesisi kurulacağı zaman ülkemizde
genellikle nasıl bir süreç izlendiğini belirtti.
Webinara konuşmacı olarak katılımıyla destek veren
Eurovent Yönetim Kurulu Başkanı Naci ŞAHIN,
Eurovent hakkında verdiği kısa bilgilerin ardından, AB
genelinde yasal mevzuatın güçlendirildiği konulardan
birinin; süpermarket dolapları konusunun üzerinde
durdu. Şahin, özellikle 1 Mart 2021 yılından itibaren
AB genelinde bu ürün kategorisindeki cihazların
EcoDesign regülasyonuna uygunluğu ve enerji
etiketlemesine sahip olması gereğine dikkat çekti.
TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı S. Zeki
POYRAZ, geçmişteki -bugüne göre- ilkel soğutma
yöntemlerinin yerini, giderek daha yüksek teknolojili,
enerji verimli çözümlerin aldığını, bunun, sağlık ve gıda
güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirttiği
konuşmasında, elektriğin olmadığı gelişmekte olan
bölgelerde, elektriğin bölgesel olarak taşınamadığı pek
çok yerde, solar PV sistemler sayesinde, soğuk depo
kurulumlarının mümkün olabildiğine dikkat çekti.
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet H. ŞANAL,
iklimlendirme ihracatı dünya pazarının 507 milyar
USD hacminde bulunduğunu ve Türkiye’nin bu
pazardan aldığı %1’lik payın, %1.5’e çıkarılması
hedeflerinin bulunduğunu dile getirdi. Şanal, 174
ülkeye ihracat yapan Türkiye İklimlendirme Sektörü
içinde soğutma komponentlerinin %1.25 olan payının,
Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.
SOSİAD Onur Kurulu Üyesi ve TEMA Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi A. Metin DURUK, 870 binin üzerinde
gönüllü üyesi bulunan TEMA Vakfı hakkında kısa
bir bilgi verdikten sonra dünyada ve Türkiye’de
çölleşme ve erozyon tehdidine dikkat çekecek
çarpıcı istatistikleri paylaştı. Duruk konuşmasında
soğutmacılar ve tüketiciler olarak tercihlerimizi
değiştirmek zorunda olduğumuzu ve enerjiyi daha
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cimri kullanmalı ve genel olarak daha az tüketmeye
gayret göstermemiz gerektiğinin altını çizdi.
ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET, gıda
güvenliği konusunda 3S kuralını “Saklama, Sağlık
ve Sürdürülebilirlik" olarak açıklayarak besinlerin
türlerine göre soğuk muhafaza koşulları altında
tutularak israfın önlenmesi, besin değerini yitirmeyen
gıdaların insan sağlığına hizmet edebilmeleri ve ilaç,
aşı gibi sağlık koruyucularının korunabilmeleri ile
sürdürülebilirlik koşullarının gözetilmesi sayesinde
daha az üretime, dolayısıyla daha az enerji tüketimine
ihtiyacımız olacağını, yapılması gerekenlerin en
az enerji ile yapılması ve ticaretin, tekniğin önüne
geçmesinin engellenmesinin şart olduğunu belirtti.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN,
Türkiye’de yaş sebze-meyvenin yaklaşık %40’ının
tüketiciye ulaşabilme noktasına kadarki süreçte
zayi olduğunu, bu oranın gelişmiş ülkelerde
%10 seviyesinde bulunduğunu belirterek “Bu
istatistikleri iyileştirebilmek, STK’lardan kamu
otoritelerine, kuruluşlara kadar işbirliği içinde
olmayı gerektiriyor. Soğuk zincir ve soğuk depolama
konusunda üreticilerin eğitim almaları, otoritenin
gerekli denetimleri yapıyor olmaları takip edilmeli,
üreticiler güncel, ileri teknolojileri yakından
takip etmelidir. Soğutma teknolojisinde yeterli
düzeyde olduğumuzu düşünüyorum. ESSİAD
üyeleri arasında küresel ölçüde marka değeri
kazanmış kuruluşlarımız mevcut. Dünya Soğutma
Günü’nü, farkındalık yaratabilme değeri açısından,
soğutmanın gelişimi için önemli görüyorum.” dedi.
Gıda Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samim
SANER, “Gıda güvenliğinin sağlanamamasının; gıda
zehirlenmeleri, itibar kaybı, kötü tanıtım, malların iade
edilmesi, bozulması ve ekonomik kayıplar, istenmeyen
yasal işlemler ve işi kaybetmek gibi sonuçları
olacaktır. Dünyada her yıl güvenliği korunamamış gıda
yüzünden; 76 milyon kişi hasta olmakta ve bunun
maliyeti 20 milyar USD’ı bulmaktadır. Mikrobiyolojik
zehirlenmelerin temel nedenleri; uygun olmayan
sıcaklıkta saklama, yetersiz pişirme ve çapraz
bulaşmadır. Mikroorganizmalarla mücadelede
bulaşmanın önlenmesi hijyen koşullarıyla sağlanır.
Üremenin önlenmesi için doğru depolama ve taşıma,
bu süreçte uygun sıcaklık ve süre koşullarına dikkat
edilmesi gerekir. Mikroorganizmaları öldürebilmek için
doğru pişirme gerekir. Global çözüm; bilimsel, proaktif,
sistematik, tarladan çatala risk bazlı, sürdürülebilir
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yaklaşımdır. Konuya ilişkin uluslararası gıda
güvenliği yönetmelikleri, prosedürleri, sertifikasyonu
hassasiyetle takip edilmeli ve uyulmalıdır.” dedi.
UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre ELDENER
konuşmasında, soğutma sanayicileri ile birlikte, bir
bütünün ayrılmaz parçaları olduklarını, soğutma
komponentleri ile donatılı frigofrik araç filosuna sahip,
yüksek metrekarelerde soğuk depolama alanlarına
sahip olanlar dahil, UTİKAD’ın 500’den fazla ileri gelen
lojistik kuruluşunu çatısı altında topladığını vurguladı.
TOBB İklimlendirme Meclisi Tarım Ürünleri Çalışma
Grubu Başkanı Levent AYDIN, komisyon tarafından
hazırlanan sektör raporunun içeriği hakkında
bilgiler verdi. Aydın, “Sebze ve Meyvelerin Toptan ve
Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart
Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ”den bahsederek özetle şunları söyledi:
“Ülkemizde, tebliğ kapsamında bulunan sebze-meyve
ürünlerinin toplam yıllık üretimi 60 Milyon tondur.
Bu ürünlerin yaklaşık 5 Milyon tonu ihracat amaçlı
sevk edilmekte, kalan 55 Milyon tonu yurt içi pazarda
kullanılmaktadır. Çalışmamızda yıllık 25 Milyon Ton
ürünün yukarıda açıklanan soğuk zincir prensibi
dahilinde hareket etmesi gerektiği esas alınmıştır.
Ülkemiz, sebze-meyve ürünleri konusunda %2540 arasında fire vermektedir. Bu firenin en büyük
sebebi, soğuk zincir prensiplerinin tam manasıyla
uygulanamamış olmasıdır. Bu proje, fire miktarlarının
azaltılması konusunda büyük katkı sağlayacak ve
firelerin tekli rakamlara düşmesi beklenecektir.” dedi.
İSKİD Endüstriyel ve Ticari Soğutma Sistemleri
Komisyonu Başkanı Ayk S. Didonyan, Endüstriyel
Soğutma’nın Hayatımızdaki Yeri başlıklı sunumunda,

özetle "Yeterli miktarda güvenli ve besleyici gıdaya
erişim, yaşamı sürdürmek ve sağlığı iyileştirmek için
anahtardır. Zararlı bakteriler, virüsler, parazitler veya
kimyasal maddeler içeren güvenli olmayan gıdalar,
ishalden farklıkanserlere kadar 200'den fazla hastalığa
neden olur. Tahmini 600 milyon kişi (dünyadaki her
10 kişiden yaklaşık 1'i) bozuk yiyecekler yedikten
sonra hastalanıyor ve her yıl 420.000 kişi ölüyor.
Düşük ve orta gelirli ülkelerde güvensiz gıdalardan
kaynaklanan verimlilik ve tıbbi harcamalarda her yıl
110 milyar dolar kaybedilmektedir. Gıda kaynaklı
hastalık ölümlerinde 5 yaşın altındaki çocuklar
her yıl 125.000 ölümle ciddi bir yer alıyor. İshalli
hastalıklar, kontamine gıdaların tüketilmesinden
kaynaklanan en yaygın hastalıklardır ve 550 milyon
insanın hastalanmasına ve her yıl 230.000 kişinin
ölümüne neden olmaktadır. Bu nedenle, sistemlerin
projelendirilmesi, yapımı, işletimi, denetimi
gibi süreçlerin bütününde, sertifikalandırılarak
yetkinliği kanıtlanmış teknik kişilerin, uzman
mühendislerin varlığı büyük önem taşıyor.” dedi.
SOMTAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rahmi
TÜRK, Dünya ve Türkiye’de Soğuk Muhafaza, Ambalaj
Lojistikte Son Gelişmeler başlıklı sunumunda; farklı
ürünler için farklı depolama teknikleri, soğuk zincirin
süreç basamakları, ürün kayıplarını etkileyen depo
özellikleri, bazı ürenler için depolama sıcaklığı/
süre ilişkisi, depolamada yeni teknolojilere uzanan
pek çok başlık altında kapsamlı bilgiler aktardı.
Webinara Marco BUONI, video mesajı ile katıldı.
SOSİAD'ın düzenlediği Yaşam için Soğuk Zincir
Web Seminerini ve Marco Buoni’nin video kaydına
SOSİAD'ın YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

REHVA,
"COVID-19 Krizi Sürecinde Bina Kullanım ve İşletimi" Konusunda Webinar Düzenledi
REHVA, 28 Nisan’da düzenlediği BUILD UP
(The European Portal for Energy Efficiency in
Buildings) web seminerinde COVID-19 Krizi
Sürecinde Bina Kullanım ve İşletimi'ni ele aldı.
İç ortam IEQ ile ilgili temel kavramlar çerçevesinde
HVAC sistemlerinin işletiminde dikkat edilmesi
gereken parametrelerin ele alındığı web semineri farklı
başlıklarda yapılan sunumlar sonrasında katılımcılardan
gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.
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Daikin Türkiye, Havayı Koklayan Adam ile
"Pandemi Günlerinde Klima Kullanımını" Masaya Yatırdı
dükkanlarda ise fancoiller kullanılıyor, VRV’leri de
fancoillere dahil ediyorum. Fancoillerin tümden
kapatılması ya da 7/24 çalıştırılması şeklinde iki temel
görüş söz konusu. Cihazların kapatılması durumunda
nem ve termal stres gibi faktörler sebebiyle hastalığın
bulaşması için uygun zemin hazırlanabileceğinden,
sistemin hiç kapatılmaması fikri üzerinde daha
çok duruluyor. Konu ile ilgili ASHRAE, REHVA gibi
otoritelerin çalışmaları var. Yine de kapalı mekanlarda
teması minimuma indirmek, maske kullanmak,
kişisel temizliğimize özen göstermek gibi tedbirler
her türlü sistemden çok daha etkili tedbirlerdir,
bunu unutmamak gerekir.” diyerek yanıtladı.

Daikin Türkiye, pandemi günlerinde en çok merak
edilen konulardan biri olan klima kullanımını masaya
yatırdı. “Havayı Koklayan Adam” Bünyamin Sürmeli
moderatörlüğünde gerçekleşen online toplantının
konukları Dinamik Proje Mühendislik Firma Sahibi
Zühtü FERAH, Rönesans GYO Teknik Direktörü
Burak Rıza TORAMAN ve Daikin Türkiye İş Geliştirme
Müdürü ve Satış Baş Danışmanı Turgay YAY oldu.
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Turgay YAY: “Konutlarda, iş yerlerinden
önemli olan filtrasyon sistemi”

Sağlıklı iklimlendirme teknolojileri ve AVM
gibi toplu alanlarda kullanımıyla ilgili bilgilerin
paylaşıldığı yayında Daikin Türkiye CEO’su
Hasan ÖNDER de havalandırma sistemlerinin
tek başına pandemi ile doğrudan bulaştırıcı
olarak ilişkilendirilmesinin ve polemik konusu
yapılmasının yanlış olduğunun altını çizdi.

Bipolar İonizasyon, UV sistemler gibi alternatifler
için oluşturulmuş normlar bulunmadığının altını
çizen Ferah, el yordamıyla yapılan sistemlerin
insan sağlığı üzerinde ciddi negatif etkilerinin
olabileceğine dikkat çekti. Turgay YAY da konuya
ilişkin, işin ehli olmayanlarca beyan edilen görüşlere
itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Turgay
YAY, TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın da
50’yi aşkın uzman ile bir teknik kurul oluşturarak
mevcut binalar, yeni tasarımlar, işletme, bakım
gibi konularda yeni bir çalışma yaptığını ve bu
çalışmanın önümüzdeki günlerde yayınlanacağını
söyledi. Ayrıca bu çalışmanın T.C. Sağlık Bakanlığı
ve Koronavirüs Bilim Kurulu’na da sunularak bu
alanda sağlıklı bir kılavuz olacağını belirtti.

Zühtü FERAH: “Taze hava, bağışıklık
sistemi üzerinde olumlu bir etki yapar”

Burak Rıza TORAMAN: “Kullanılan cihazların
düzenli bakımlarının yapılması çok önemli.”

Söyleşinin ilk konuğu Zühtü FERAH, “Pandeminin
Mekanik Tesisat Tasarımına Etkisi” başlıklı bir sunum
yaptı. Ferah, “Pandemi sürecinde hangi noktadayız,
çözülmüş ve çözüm bekleyen sorunlar ve pandemide
virüs, havalandırma sistemi ile bulaşır mı?” sorularını
“AVM’ler gibi toplu alanlarda ne kadar taze hava
verileceğinin normları bellidir. Bu normların dışında
sistem ve cihaz kullanımı mümkün değildir. Taze
havanın fazla olması, bağışıklık sistemi üzerinde
olumlu bir etkiye sahiptir. AVM’lerin tamamında klima
santralleri şartlandırma ünitesi olarak kullanılıyor.
Yani bir karışım hava söz konusudur. AVM’lerdeki

Söyleşinin bir diğer konuğu olan Burak Rıza
TORAMAN, kapalı mekanlarda kullanılan cihazların
düzenli bakımlarının yapılması gerektiğinin önemine
dikkat çekti. Arıza yaşanmadan sistem için önlemler
alınmasını sağlayan kestirimci bakımın önemini
hatırlatan Toraman, bakımsız cihazların COVID-19
virüsünün yanı sıra pek çok farklı bakteri ya da
virüsü de ortama verebileceğini belirtti ve şöyle
devam etti: “Cihazların AVM gibi toplu alanlarda
tamamen kapatılması büyük sorun yaratır. Nem
artar, buna termal stres ve temas da eklendiğinde
virüs ve bakterilerin en çok sevdiği ortam yaratılmış
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olur. Bakımları yapılmış sistemlerin çalıştığı, kişisel
temizliğe ve minimum temasa özen gösterilen, sosyal
mesafenin korunduğu ve maske kullanılan ortamlarda
virüsün bulaşma ihtimali oldukça düşüktür.”

bakış açımızın doğru olmadığına işaret ediyor.”

Hasan ÖNDER: “Sistemlerin tek başına hastalığın
bulaştırıcısı olarak sorumlu tutulması doğru değil.”

Bu sistemlerin tek başına hastalığın bulaştırıcısı olarak
sorumlu tutulması doğru değil” diyen Hasan Önder, tüm
cihazların kapatılmasının dünyada bu alanda uzman
hiçbir otorite tarafından önerilmediğine dikkat çekti.
Önder sözlerine şöyle devam etti: “Tüm sistemlerin
kapatılması halinde bile hava hareketi durdurulamaz.
AVM’ler kapalı ortamlardır ve elbette riskli alanlardır.
Bu durumda ihtiyaç harici AVM’lere gidilmemesi,
gitmek zorunda iseniz gerekli önlemlerin alınması şart.
Asansörlerin kullanılmaması, katlardaki tuvaletlerin
ana kapılarının kaldırılması, sabunluk, musluk,
aydınlatma gibi ürünlerin fotoselli tercih edilmesi ve
maske kullanımı gibi tedbirler çok faydalı olacaktır.
Klima nem oranını dengeler, havayı da temizler. Temiz
hava bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemlidir.
Özetle, klima sağlıktır. Havalandırma konusunda zaten
Türkiye’de yapılan işler dünya normlarına uygun ve çok
kaliteli işlerdir. Bu nedenle havalandırma sistemlerinin
tek başına pandemi ile doğrudan bulaştırıcı olarak
ilişkilendirilmesi ve polemik konusu yapılması yanlıştır.”

“Kullanılan sistemlerin filtrasyon özellikleri, düzenli
bakımları yapılırsa sağladıkları avantajlar var.

Daikin Türkiye CEO’su Hasan ÖNDER ise toplantıda
şöyle konuştu: “Pandemi ile ilgili düzeltilmesi gereken
önemli bir yanlış var. Virüs, yoğun olarak hava yolu
ile değil temas yoluyla bulaşıyor. Virüs, ortalama 2
metreye kadar etkin. 3 metrede bağışıklık sistemini
etkileyecek yetkinlikte bulunmuyor. Bu 4 metreye
geçince daha da düşüyor. Örneğin; 1,5 metrede 1,5
milyon partikül varsa 2 metrede 15 bine düşüyor ve
azalarak gidiyor. Bağışıklık sistemi virüsü yenebilecek
seviyede oluyor. İnsanlar AVM’ye bir virüslü kişi girdi,
hapşırdı ve tüm AVM virüs kaptı diye düşünüyor! Böyle
bir durum olamaz zaten. Çünkü belli yoğunlukta olması
lazım. Siz 2 metrekaredeki virüsü 20 bin m² yayarsanız
zaten etkisiz hale gelir. Örneğin; Japonya’da 8 vaka
çıkıyor. Böyle bir durum olsa herhangi bir klimatize
ortama girdiklerinde bu 8 kişi 8 milyona yayardı.
Virüsü yenen ülkeler hiçbir şekilde klima kullanımından
vazgeçmedi, AVM’ler dahi açık kaldı. Yani sosyal
mesafenin korunması mühim. Konunun merkezine
havalandırma-klima sistemlerinin oturtulması,
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Söyleşinin tamamını Daikin Türkiye
YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Form Yılda 30 Bin Ton CO2 Gazının Doğaya Salımını Engelliyor
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Yenilikçi teknolojiye sahip ürünleriyle doğa dostu bir
yaklaşım sergileyen Form Şirketler Grubu, insanlığın
ortak mirası olan doğamıza verdiği değeri tüm
hizmet alanlarına yansıtıyor. Form
Şirketler Grubu; iş ortaklıkları,
AR-GE çalışmalarına verdiği değer
ve üretimini yaptığı yerli ürünleriyle
55 yıldır doğayı koruyan ve enerji
tasarrufu sağlayan iklimlendirme
çözümleri sunuyor. Otel, AVM,
konut, hastane, endüstri gibi birçok
farklı projeye sağladığı yenilenebilir
enerji kaynaklı iklimlendirme
sistemleri, çevre dostu yapıları
ile hem doğayı koruyan hem de
bulundukları alanlarda enerji
tasarrufu sağlayan Form Şirketler
Grubu tarafından bugüne kadar
projelendirilen ve hâlâ çalışmakta olan toplam 58
farklı referans ile deniz, göl, yeraltı suyu ve toprak
kaynaklı sistem çözümlerini kullanarak 110 bin
kW/h kapasitede iklimlendirme ihtiyacı karşılanıyor.
Alternatif enerji kaynakları kullanılmadan bu
büyüklükte bir kapasiteyi karşılamak için harcanması
26

gereken enerji, ortalama 50 MW/h değerinde. Form
tarafından oluşturulan sistemler ise ortalama olarak
20 MW/h enerji harcıyor. Böylelikle toplamda 30
MW/h enerji kazancı sağlanıyor.
Alternatif kaynaklarının kullanımı
ile sağlanan yıllık 30 MW/h
değerindeki enerji tasarrufu
sayesinde, saatte 13 ton CO2, yılda
ise ortalama 30 bin ton CO2’nin
doğaya salımı engelleniyor.1 Bu
değer yaklaşık olarak yılda 7.250
aracın trafikten çekilmesi ve 90.000
adet ağaç dikimine eşdeğer.2 Bu
değer yaklaşık olarak yılda 7.250
aracın trafikten çekilmesi ve 90.000
adet ağaç dikimine eşdeğerdir.2
1 kW/h elektrik tüketimi esnasında 0,43 kg
CO2 salımı olmaktadır. Sistemlerin yıllık ortalama
2200 saat çalıştığı öngörülmüştür.
1

Yeni bir otomobilin km başına 120 gr CO2 salımı yaptığı
ve yılda ortalama 30.000 km yaptığı kabul edildi. Bir
aracın yılda 3.600 kg CO2 salımı yaptığı hesaplandı.
2
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Sektörden Haberler
Doğu İklimlendirme’den COVID-19 Farkındalık Projesi
EN1822-1 normuna göre üretilen H13 sınıfı Hepa
Filtre olmak üzere 3 kademe filtre edilmiş hava,
egzoz hattında ise virüsün çevreye yayılmasını
engellemek için H13 hepa filtre kullanılmaktadır.
Bu sayede enfeksiyonlu hastanın ihtiyacı olan
saflıkta taze hava sağlanmış olup, sağlık çalışanları
ve çevre için güvenli şartlar oluşturulmuştur.

Doğu İklimlendirme’nin öncülük ettiği COVID-19
farkındalık projesi ile hastalığın belki de en
kritik konularından olan yoğun bakım yatak
sayısının arttırılmasının yolu ve yapılacak
olan yoğun bakım odalarının hangi özellikte
olması gerektiği kamuoyu ile paylaşıldı.
Farkındalık projesi kapsamında kurulan 8 yataklı
Sahra Yoğun Bakım Ünitesi için İzmir İl Sağlık
Müdürlüğü ve Türk Kızılay ile iletişime geçilmiş olup
acil ihtiyaç duyulan bir hastaneye bağışlanması
planlanmıştır. Yoğun Bakım Ünitesi olarak çadırın
tercih edilme sebebi çok kısa sürede montajının
ve demontajının yapılabilmesi, kolayca farklı bir
ihtiyaç noktasına nakledilebilmesinden dolayıdır.
Çok daha büyük metrajlarda üretimi mümkündür.

Negatif basınç altında çalışan izolasyonlu yoğun bakım
odasında Doğu İklimlendirme AR-GE Merkezinin
tasarlamış olduğu %100 taze havalı PHKS - Paket
Hijyenik Klima Santrali kullanılmıştır. PHKS, Isıtma,
Soğutma, Nemlendirme, Nem alma ve bunların
otomatik çalıştırılması görevlerini tek bir gövde
üzerinde toplayan “Tak-Çalıştır” özelliklidir. Bu sayede
enerji beslemesi yapılır yapılmaz kullanılabilmektedir.
Üzerinde bulunan yüksek verimli EC plug fanları ile
standardın bir diğer gereği olan ortamın ses basıncını
48 dB (A) altında tutar. PHKS-Paket Hijyenik Klima
Santrali, Eurovent ve TUV Hijyen (DIN 1946/4,
VDI 6022, EN 13053) kalite belgelerine sahiptir.

Sahra çadırı, DIN 1946/4:2018 standardına göre
tasarlanıp üretilmiştir. Standardın Tablo-1; 5.2
maddesine göre basma hattında son kademede

Doğu İklimlendirme Ev Tipi Isı Geri Kazanım Cihazlarını İngiltere’ye İhraç Ediyor
En son İspanya’nın da eklenmesiyle birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen Doğu
İklimlendirme’nin ev tipi ısı geri kazanım cihazları şimdi de İngiltere’ye ihraç
edilmeye başlandı. İngiltere için gerekli tüm kaçak, kapasite ve performans
testlerini başarıyla geçen ürünün ilk siparişi Mayıs ayında alınırken ilk sevkiyat
Haziran ayı sonunda gerçekleşti. FOUR HOME ev tipi ısı geri kazanım cihazları
Doğu İklimlendirme’nin yakın zamanda devreye aldığı üretim bandında seri
üretim yöntemiyle üretiliyor.
FOUR HOME modeli ev tipi ısı geri kazanım cihazları duvar ve tavan tipi olmak
üzere iki farklı tipte ve 350 m3/h ile 850 m3/h debi aralığında üretilmektedir.
A+ enerji sınıfına sahip cihazlar ErP 2018 regülasyonuna tam uyumlu olarak
tasarlanmıştır. Müşteri talebine göre sıcaklık, nem, basınç ve CO2 sensörleri ile
kontrol edilebilen cihazlar wireless kontrol imkanı da sunmaktadır. Opsiyonel
olarak F7 filtre, elektrikli ısıtıcı, dx/ısıtma/soğutma bataryası da eklenebilen cihazlar free cooling özelliği sayesinde
4 mevsim kullanılabilmektedir.
28
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Sektörden Haberler
AERA’dan İkinci Fabrika Yatırımı

Türk-Alman ortaklığı ile 2016 yılında kurulan AERA
iklimlendirme Teknolojileri A.Ş., yönetim kurulunda
alınan karar ile İzmir Pancar Organize Sanayi
Bölgesi'nde ikinci fabrikasının yatırımına başladı.
AERA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve Genel Müdürü Cihan ÇANGARLI,
4.8 milyon € sabit yatırım bedeli ile kurulacak yeni
fabrikada, Türkiye’nin iklimlendirme sektöründeki
ihracatına katkısının ilk 5 yılda 28 milyon €
olmasının planlandığını ve bu kapasite artışı ile
birlikte Pancar ve çevre yerleşimlerden 60 kişiye
daha istihdam olanağı sağlanacağını belirtti.

Cihan ÇANGARLI “Mevcut üretim alanına 8000 m2
ilave getirecek tesiste, AERA’nın ürün portföyünde
bulunan modüler ve kompakt klima santrallerinin
üretim kapasitesi 2021 yılından itibaren kuzey ve
batı Avrupa pazarlarındaki genişlemeyle birlikte
artmış olacak. Mevcut fabrikada bulunan ve ürün
performansını, EN 1886, EN 308, EN 13053 ve
EN 13779 gibi Avrupa standartları ile güvence
altına alan ANEMO laboratuvarı, yine Türkiye’de
bir ilki gerçekleştirerek dış ortam tasarım şartının
-37ºC’ye ulaştığı aşırı soğuk iklimlerde hava ve
termal performans testlerini gerçekleştirebilecek.
Ayrıca ISO 3745 standardına göre ses performans
testlerini yapabilme yetisi de kazanılmış olacak.
Tüm operasyonlarında"yalın" prensibini benimseyen
AERA’nın mevcut fabrikasında başarıyla yürüttüğü
Çekme, Kanban, 5S, Kaizen vb. ilkeleri yeni fabrikada
da etken ve verimli üretimin temelini oluştururken
pazarın yüksek kalite beklentilerini karşılamak için
uluslararası tecrübelere dayalı olarak kurulan, proses
veri toplama yöntemleriyle sürekli iyileştirmeye
dayanan, şeffaf, müşteri odaklı toplam kalite
yönetim sisteminin devamı sağlanacak.” dedi.

Yeni Yargıtay Binası’nda ALDAĞ ve CIAT Ürünleri Kullanılacak

Halen 2 bin 853 kişinin görev aldığı ve 6 farklı binada
hizmet vermekte olan Yargıtay Başkanlığı’nın, yüksek
yargı faaliyetlerinin tek alanda toplanması amacıyla;
proje alanı 486 bin m2, toplam 513 bin m2 inşaat
alanında 10 blok olarak tasarlanan yeni kompleksine
gelecek yıl taşınması bekleniyor. Ankara İncek’te,
Yüksek Yargı organımız Yargıtay Başkanlığı’nın
1 milyar 30 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen
yapılarında Aldağ klima santralleri hizmet verecek.
Proje gereklerini karşılayacak farklı teknik özelliklere
sahip, toplam 124 adet klima santralinin yer alacağı
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binada, bu santrallerin 30’u, karışım hücreli, DX
bataryalı, EC fanlı, cihaz içi entegre otomasyonlu,
3’ü 10.500-24.290 m3/h hava debisi aralığında,
karışım hücreli, DX bataryalı, EC fanlı, cihaz içi
entegre otomasyonlu ve susturuculu, 5.000-23.320
m3/h hava debisi aralığında 64 adet Sorption tip
tamburlu ısı geri kazanımlı, DX bataryalı, EC fanlı,
4.200-25.200 m³/h hava debisi aralığında 20
adet %100 taze havalı, DX bataryalı, EC fanlı,
cihaz içi entegre otomasyonlu klima santrali
ve 3.100-7.500 m³/h hava debisi aralığında, 7
adet hücreli tip, cihaz için entegre otomasyonu
sığınak havalandırma santrali olacak.
Yüksek enerji verimliliği koşulunun gözetildiği Yeni
Yargıtay Binası için iklimlendirme alanında CIAT’ın
Isı Pompası Ürün Grubu tercih edildi. Mümkün
olabilen en optimum ebadı, kompakt yapısının yanı
sıra 19 mm izolasyonlu emsalsiz paslanmaz çelik
plakaları, Tak-Çalıştır özelliği ile kurulum kolaylığı
sağlaması, dört tarafı sürgülü panel yapısıyla bakım
kolaylığı sağlaması, Touch Connect otomasyon
avantajı, CIAT seçiminin diğer dayanakları oldu.
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Sektörden Haberler
Venco Havalandırma’dan Yurt dışı Distribütörleri için İngilizce Webinar

VENCO Havalandırma, yurt dışı distribütörlerine ve
konuya ilgiye duyan yabancı profesyonellere yönelik
18 Haziran 2020’de “Basınçlandırma Fanları ve
Uygulamaları” hakkında AR-GE Mühendisi Özcan
GÜLHAN’ın sunumuyla İngilizce webinar düzenledi.

Webinarın giriş bölümünde “Basınçlandırma
Sistemleri” hakkında detaylı açıklamalarda
bulunarak, ilgili standart ve yönetmelikler anlatıldı.
“BS EN 12101-6:2015’e göre Binalar için farklı
Sistem Sınıflandırmaları” açıklanarak devam
eden webinarda “Merdiven, Lobi ve Asansör
Kuyusu Basınçlandırma Esasları”, resimler ve
üzerindeki teknik verilerle katılımcılara aktarıldı.
Webinarda, “Basınçlandırma Sistemleri
Tasarım Esasları ve Sistem Gereksinimleri”
katılımcılara maddeler halinde sunuldu ve
“Basınçlandırma Sistemleri Bileşenleri” teknik
detaylarla ve görsellerle katılımcılara anlatıldı.
Webinarın son kısmında “BS EN 12101-6:2015’e
göre Basınçlandırma Sistemleri Tasarım
Prosedürü” detaylı tablolarla ve hesaplamalarla
katılımcıların bilgisine sunuldu.

Venco Havalandırma, Yeni Zelanda’da Okulların Hava Kalitesini Yükseltiyor
Yeni Zelanda’daki okulların hava kalitesi yüksek
verimlilikle Venco Havalandırma'nın EC Fanlı
Isı Geri Kazanım Cihazları ile artıyor.
Cathedral Üniversitesi, Redcliff Okulu, Wanaka ve Kuneu
İlkokulu gibi Yeni Zelanda’da birçok okul projesinde
VENCO EC Fanlı Isı Geri Kazanım Cihazları tercih
edildi. VENCO EC Fanlı Isı Geri Kazanım Cihazları 10
standart modelde CE sertifikalı olarak üretiliyor.

Mitsubishi Electric ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Aldı
Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Manisa
Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Mitsubishi
Electric Turkey Klima Sistemleri
Üretim A.Ş., ISO 9001:2015 Kalite
Yönetim Sistemi sertifikası aldı.
Sertifika, şirket adına şirketin
başkanına takdim edildi.
Mitsubishi Electric Turkey
Klima Sistemleri Üretim A.Ş.,
Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki
ilk ev tipi klima fabrikası olma
özelliğini taşıyor. Bu yatırım,
Mitsubishi Electric Corporation
için gelişme ve büyüme potansiyeline inandığı
30

Türkiye’yi ev tipi klima alanında önemli
bir üretim üssü haline getiriyor.
Dijital fabrikada yüksek
teknolojili çevreye dost üretim
Mitsubishi Electric’in
Sanayi 4.0’a yanıtı olan
e-F@ctory konseptiyle tasarlanan
dijital klima fabrikasında,
yüksek teknolojili çevreye
dost ürünler üretiliyor.
Yaklaşık 406,2 milyon TL
sermayeyle kurulan fabrika,
60 bin m2'lik alan üzerinde yer alıyor.
NİSAN MAYIS HAZİRAN 2020 • YIL: 23 • SAYI: 89

Sektörden Haberler
Bosch Condens 2200i W, Küçük Evler için Kolay ve Tasarruflu Kullanım

Bosch Termoteknoloji, Condens 2200i W modelinin
yeni 20 kW kapasiteli kombisiyle küçük evlere büyük
tasarruf sağlıyor. İklimlendirme sektörünün en
güçlü markalarından Bosch Termoteknoloji, ihtiyaca
göre en uygun ürün ve hizmetleri kullanıcılarla
buluşturma misyonuyla yeni 20 kW kapasiteli
Condens 2200i W modelini Haziran
ayında piyasaya sundu.

Bosch Termoteknoloji’nin yeni nesil yoğuşmalı duvar
tipi kombisi Condens 2200i W, geniş modülasyon
aralığı ile çok düşük ısı ihtiyaçlarında bile yüksek
tasarruf sağlıyor. Cihaza ihtiyaç olmadığı durumlarda,
cihaz kapasitesini 5’te 1’i kadar kendiliğinden
kısabiliyor ve böylece gereksiz gaz tüketiminin
önüne geçiyor. Bosch’un “Roundagon” adı verilen
yuvarlak hatlı tasarımına sahip olan cihaz, hafifliğiyle
kolay kullanım ve montaj olanağı sağlıyor. Aynı
zamanda 7 tuşlu yeni ara yüzü ve yeni nesil LCD
ekranı sayesinde, kullanım kolaylığı sunuyor. rP
(Enerji ilişkili ürünler) yönetmeliğine göre Condens
2200i W; 20 kW ve 24 kW kapasiteli modelleriyle
%94 mahal ısıtma verimliği sağlıyor. A sınıfı yeni
nesil yoğuşmalı kombiler; sistem verimliliği %98’e
çıkarak enerji verimliliği sınıfı A+’a ulaşıyor.
Bosch Termoteknoloji profesyonelleri doğal
gaz faturalarında daha fazla tasarruf elde
etmek için modülasyonlu oda kumandası
ile kullanabilen sistemleri öneriyor.

2020 ASHRAE Handbook – HVAC Sistemleri ve Ekipmanları Kitabı Yayımlandı
Yeni yayımlanan 2020 ASHRAE Handbook - HVAC
Sistemleri ve Ekipmanları, sistem tasarımcılarının
ve operatörlerinin belirli bir uygulama veya senaryo
için en uygun ekipmanı seçmesine ve kullanmasına
yardımcı olmak için yeni, güncellenmiş bilgiler içeriyor.
2020 ASHRAE El Kitabı - HVAC Sistemleri ve
Ekipmanları, içerdikleri çeşitli sistemleri ve
ekipmanları (bileşenler veya montajlar) özellikleri
ile ele alıyor ve farklılıkları açıklıyor. Her bir
disiplinde ASHRAE Teknik Komiteleri'ndeki konu
uzmanları tarafından, tüm bölümler gözden
geçirilerek, mevcut teknoloji ve uygulamalar için
gereken yerlerde değişiklik ve ilaveler yer alıyor.
El Kitabının yeni bir özelliği, ek açıklama
eklenebilir şekilde bir PDF formatlı doküman
olarak indirilebilmesidir. Kullanıcılar ilgili
metinde dilediği alanları vurgulayabilir ve
kendi notlarını, yorumlarını ekleyebilir.
El kitabı içerisinde Bölüm 51 Özel Dış Hava Sistemleri
yeni bir bölüm olup, dış havalı sistemler hakkında
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ayrıntılı bilgi sunuyor.
Bölüm 9 Uygulamalı
Isı Pompası ve Isı Geri
Kazanım Sistemleri,
atık ısı geri kazanımı,
bölgesel uygulamalar
ve endüstriyel proses
ısı pompaları hakkında
yeni içeriğe sahipken,
Bölüm 24 Kurutucu
Nem Alma ve Basınçlı
Kurutma Ekipmanları,
uygulamalar, hava
filtreleri ve likit pislik
tutucuların yanı sıra
yüksek rakımda ölçüm ekipmanlarıyla ilgili, ASHRAE
araştırma projesi RP-1339'dan alınan bilgileri içeriyor.
Birçok bölümde yapılan yeni güncellemelerin de yer
aldığı el kitabının ciltli baskılı versiyonu ile indirilebilir
PDF versiyonu olmak üzere biri inç-pound (I-P) ölçü
birimleri, diğeri ise Uluslararası Birimler Sistemi (SI)
kullanılarak indirilebilir iki farklı sürümde yer alıyor.
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SAVAŞLAR SOĞUTMA GENEL MÜDÜRÜ SELÇUK SAVAŞ
"Yaşadığımız konjonktür, sektörümüzün hızla gelişeceğini
ve buna paralel olarak sektör firmalarının sayısının daha da
artacağını net olarak görmekteyim. Bu sayede Türkiye teknik
birikimi ve potansiyeli ile tüm dünyada cazibe merkezi olacaktır."
Endüstriyel soğutma sektörünün duayenlerinden Prof. Dr. Sabri SAVAŞ'ın girişimciliği ile kurulan
Savaşlar Soğutma, Balıkesir merkezde 20 m² iş yerinde faaliyete başlamış ve kısa süre içinde
30 m² atölye ilavesi ile soğuk depo cihazı, kapısı ve ticari buzdolabı üretimi ile sektöre adım
atmıştır. Bugün Balıkesir’de yer alan iki üretim tesisindeki 40.000 m2 arazi içinde, toplam
14.000 m2 kapalı alanda Teknosav, Frisav ve Panelsav markaları ile Türkiye ve Özbekistan'da
faaliyetlerine devam eden Savaşlar Soğutma soğutma sektörüne yenilikte öncü, düşük enerji
tüketimi, yüksek verimli, uzun ömürlü ve doğa dostu ürünler sunmaya devam etmektedir.
32
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Pencere
Öncelikle sizi tanıyalım. Bize
kendinizden bahsedebilir misiniz?
1967 yılında öğretmen annenin ve mühendis
babanın ilk çocuğu olarak Ankara’da doğdum. İlk,
orta öğrenimimi tamamladıktan sonra endüstri
meslek lisesi elektrik bölümünden mezun oldum.
Üniversite eğitimimi Elektrik Mühendisliği
bölümünde tamamlayarak 1988 yılında bitirdim.
Öğrencilik hayatımın ardından, rahmetli babam Prof.
Dr. Sabri SAVAŞ’ın bizim için açtığı ve ciddi emekleri
ile oluşturduğu mütevazi iş yerinde kısıtlı imkanlar
ile ticaret hayatına adım attım. Elektrik mühendisi
olmama rağmen termodinamik ana iş kolunda faaliyet
gösterdiğimizden, makina mühendisliği konusunda
kendimi geliştirme fırsatı buldum. Bu nedenle hem
pratik hem de teorik olarak kendimi devamlı eğitime
açık tuttum. Bugün, halen bu özelliğim sayesinde
eksikliğini hissettiğim konularda büyük bir istekle
öğrenme ve kendimi geliştirme gayretindeyim.
Bir çok sivil toplum örgütünde gerek yönetici
gerekse alt komisyonlarda çalıştım. Bunların
başında Elektrik Mühendisleri Odası başta olmak
üzere, ESSIAD, SOSIAD, İSKID, BASIAD, BALOSB,
GMKA kümelenme derneği gibi kuruluşlarında aktif
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görevlerde bulundum. Uzun yıllar Anavatan Partisi
Yönetim Kurullarında çalıştım. Bunun dışında bir çok
dernek ve sivil toplum kuruluşuna destek olmaya
çalıştım ve halen destekleme gayreti içindeyim.
Evli ve iki kız evlat babasıyım. Halen kardeşlerim
Oğuz ve Ertuğrul ile beraber aile şirketlerimizde
iş yaşamıma devam etmekteyim.
Savaşlar Soğutma’nın kuruluş öyküsünü
bizlerle paylaşabilir misiniz?
Firmamız 1981 yılında, akademik kariyeri
boyunca sektörce iyi tanınan rahmetli babam
Prof. Dr. Sabri SAVAŞ tarafından ben ve
kardeşlerime bir iş alanı oluşturmak amacı
ile mütevazı imkanlarla kurulmuştur.
Babam iş yerini ilk açtığı günden itibaren bizlere
daima; dürüst, ilkeli, itibarlı ve mütevazı bir ticaret
yapmamız öğretisinde bulunmuştur. Bu öğreti
doğrultusunda yöneticisi olduğum firmalarımızın
hedefi ilk önce müşterilerimize ardından
çalışanlarımıza, devletimize ve tedarikçilerimize
karşı daima görevlerini eksiksiz ve zamanında
yerine getirmeyi hedefleyen bir yapıdır.
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Savaşlar Soğutma ilk kurulduğu 1981 yılında küçük
çaplı soğuk hava depoları taahhüdü, amonyaklı soğuk
hava depoları bakımı ve revizyonu işlerini yapmıştır.
Ardından vitrin ve market buzdolapları imalatına
başladık, gerek soğuk depo gerekse buzdolabı imalat
işimizi 1991 yılına kadar aralıksız olarak sürdürdük.
1991 yıllında iş hacmimizin artması ve sektörde şekil
ve niteliklerin değişmeye başlamasıyla kendimize
bir yön çizmeye karar vermemiz ihtiyacı ortaya çıktı.
Bu durumda biz buzdolabı imalatını bırakıp sadece
endüstriyel soğutma alanında hizmet etme kararı
aldık. Bu doğrultuda yatırımlarımızı planladık.
Savaşlar Soğutma olarak, yaklaşık 40 yıl önce mütevazi
imkanlarla başladığımız üretim hayatımızda; bugün
yine aynı ruh ile sektörün ihtiyaçlarına ve çağın
gerekliliklerine tam zamanında ayak uydurarak,
faaliyette bulunduğumuz iş kollarında önemli ve
öncü bir konuma geldiğimizi düşünmekteyim.
Balıkesir’de yer alan iki üretim tesisindeki
40.000 m2 arazi içinde, toplam 14.000 m2 kapalı
alanda faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
Ayrıca yurt dışı yatırımı olarak Özbekistan’da
bir üretim tesisimiz daha bulunmaktadır.
Savaşlar Soğutma olarak, bugün
birçok sektöre nitelikli ürünler üreten
ve bu ürünlerin gelişimi için çalışan
ciddi bir AR-GE merkezine ve daha
önemlisi bu konuda donanımlı teknik
bir ekibe sahibiz. 500 m2 alana sahip
AR-GE merkezimiz içinde ciddi bir
kimya laboratuvarı ve ısı transferlerini
ölçümleyebilen, test odaları bulunan
geniş bir alanda AR-GE/ÜR-GE
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Yola çıkarken asla taviz vermediğimiz
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ideallerimiz ve gelecek hayallerimiz vardı. Bugün
kardeşlerim ve çalışma arkadaşlarım ile bunu
başarabilmenin onur ve mutluluğu içindeyim.
Bu vesile ile soğutma sektörünün duayenlerinden
Merhum Prof. Dr. Sabri SAVAŞ’ı saygıyla anıyoruz.
Sayın Savaş’ın akademisyen kimliği ve sektöre
bakış açısı hakkında neler söyleyeceksiniz?
Sektörümüze değer katan akademisyen bir babanın
oğlu olarak, gururlu ve şanslı hissediyorum, fakat
çocukluğumuzda onunla çok vakit geçiremediğimiz
için de bir o kadar şanssızız. Bu şanssızlığın nedeni;
Babam ve onun gibi genç ve idealist mühendislerin
(Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ, Merhum Prof. Dr.
Ersural SUNER) Et ve Balık Kurumu'nun yatırımları
için 1960'lı yılların başından itibaren Anadolu'nun
birçok yerine soğuk depo, buz üretim tesisi yapmaya
çalışmaları dolayısı ile yeterince görüşememiş olmamız.
Bu çalışmaları devletin imkanlarını ve atölyelerini
kullanarak ve en önemlisi yerli imalat bilinci ile
yaptılar. O günün şartlarında, onlardan evvel
hep yabancı ülke firmalarınca yapılmış işleri
millileştirdiler. Yine o dönemde beraber çalıştıkları
gerek müteahhitler gerekse taşeron firmalar o
günün özel sektörünü oluşturmak
için bilgi altyapısı oluşturdular.

Prof. Dr. Sabri SAVAŞ'ı
saygıyla anıyoruz.

Babam Makina Mühendisleri Odası'nın
2233 sicil numaralı üyesi idi. O günün
şartlarında ülkemizde eğitimli ve
sektör bilgisine sahip insan sayısının
az olduğunu ifade ederdi. Bu nedenle
devlet kurumunda çalışırken dahi
Ankara'da farklı mühendislik fakülte
ve akademilerinde dışardan öğretim
görevlisi olarak termodinamik dersleri
verirdi. Yerli imalatın oluşması için sektör
paydaşlarını teşvik etmeye çalışırdı.
NİSAN MAYIS HAZİRAN 2020 • YIL: 23 • SAYI: 89

Pencere
1975'li yıllarda kurum değiştirerek akademisyenliğe
başladı. Bu dönemde de Balıkesir Üniversitesi'nin
kuruluşlarında görev aldı. Balıkesir’den bir yarıyıl
boyunca her hafta gece otobüse binip Ankara'ya ders
vermeye gider, ertesi gece geri gelirdi, bir diğer yarı
yılda yine Balıkesir’den Bursa, İzmit ve Adapazarı'na
giderek dersler verdi. Bu gidiş ve gelişler hep otobüs
ile olurdu. Otobüs şöför ve muavinlerinin o dönemde
ona saygı ile yardımcı olduklarını hala hatırlarım.
Bu nedenle babam bir şeyler öğretmek, paylaşmak
için ailesine daha az vakit ayırabilmiş ve bu yine bu
nedenle yaşıtlarıma göre biraz şansız hissederdim.
Türk soğutma sektörünün gelişiminde birçok arkadaşı
gibi ciddi emekleri olmuştur. Bunu döneminde
öğrenciliğini yapmış ve ondan destek almış
kişilerden işitmek ailemizi daima onurlandırmıştır.
Ticari faaliyetlere başladığımız iş yerimizin
kuruluşundan itibaren sektör firmalarını hep dostları
olarak görmüştür. Hocalık vasfını ve bilgisini sektöre
karşı hep tarafsız paylaşıma açık tutmuş sektörel
tüm faaliyetlere destek vermeye çalışmıştır.
Yerli imalatı hep destekleyen ve öncü olmaya çalışan
bir tutumda bulunmuştur. İlk ticaret başlangıcımızda
baba dostlarımız Muammer KANTARCI Bey’in
Kayseri'de üretmeye çalıştığı GENSA marka
kompresörleri, Rahmetli Erhan BİLECİK Bey’in
İstanbul’da yaptığı Arkom NH3 kompresörlerini,
İzmir de Safi KÖPRÜLÜ Bey’in yapmaya çalıştığı
kompresörleri için ilk yıllardan itibaren onlara destek
olmak amacıyla ve yerli malı üretimi kendini belli
bir seviyeye getirsin düşüncesiyle bizlere, çevresine
ve resmi kuruluşlara kullanmaları için ricalarda
bulunduğunu ve bir beklenti içerisinde olmadan
projelerine yardım ettiğini net bir şekilde hatırlarım.
Bugün bu değerlerimizin yok olmasının üzüntüsünü
yaşamaktaydı. Buna rağmen Derneğimizin Onursal
Başkanı olan Babamın sağdıcı Rahmetli Dr. Müh.
Erol ERTAŞ ile sohbetlerinde Türk soğutma
sektörün artık dünyada kabul ve itibar gören bir
yapı kazanmasının mutluluğunu paylaşıyorlardı.
Endüstriyel soğutma sektöründeki üretim
yelpazenizden bahseder misiniz?
Savaşlar Soğutma olarak, "Teknosav" markası ile
başta gıda ürünlerinin tüm proseslerine uygun olarak
enerji tüketimi düşük, depolanan ürün firesinin
az ve depolama süresinin uzamasını destekler
cihazlar üretiriz. Soğuk depo cihazları, klimatize
alan soğutucuları, buzlu su tankları, poliüretan
soğuk oda panelleri, soğuk oda izotermik kapıları
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başlıca ürünlerimiz olmak üzere, elektrik sektörü
için MCC odası, trafo, UPS soğutucuları, tahıl ve
silo soğutucuları, server oda soğutucuları, su
soğutma grupları (chiller), atık ısı enerji dönüşüm
cihazları, ısı pompaları, ürün kurutma sistemleri
gibi ürünleri de standart olarak üretmekteyiz.
"Frisav" markası altında ise, soğutuculu konteyner,
frigorifik araç kasası, enerji depolayabilen ötektik
sıvı ve ötektik plakalar, ATP sertifikasına ve özel
amaçlı raporlanma için frigorifik tır, otobüs,
konteyner kasalar vb. üretmekteyiz. Modüler
soğuk odalara ait tüm ısıl ve kapasite ölçümü
yapabilen test- laboratuvar hizmeti vermekteyiz.
"Panelsav" markası altında Özbekistan
Semerkand'daki fabrikamızda poliüretan soğuk
oda panelleri, kapıları, gıdaya yönelik soğuk
depolama cihazları ve frigorifik araç kasa ve
konteyner üretimi yaparak ihraç etmekteyiz.
Pazarlama ve üretim stratejinizi hangi
faktörler üzerine oluşturuyorsunuz?
Savaşlar Soğutma, Teknosav markası ile
yurt içi ve yurt dışındaki satışlarına devam
ettiğini biliyoruz. Teknosav’ın önümüzdeki
dönemde hedefleri arasında neler var?
Firmamız gerek AR-GE faaliyetleri gerekse üretim
imkanları ile ülkemizde sektörün önemli aktörlerinden
biridir. Ancak gelişen global pazarda daha güçlü ve
kalıcı yer alabilmek için, alternatiflerine karşı daha
uzun ömürlü daha az enerji tüketen teknik farklılıkları
olan ürünler üretmemiz gerektiğinin bilincindeyiz.
Bu ürünlerin satışını, montajını yapacak servis
hizmetini verecek teknik personelin ise, eğitim, bilgi
ve becerilerini daima yüksek seviyede tutmak için
eğitim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürmekteyiz.
"Müşteri memnuniyeti temel ilkemizdir."
Bu doğrultuda amacımız, önümüzdeki dönemde
ürün gamımızda olan daha az enerji tüketen,
enerjisini depolayabilen ürünlerimizin Pazar payını
artırmaktır. Gelişen global pazarın da etkisiyle
bugün birçok coğrafyada ürünlerimizin çalışması
mutluluğunu yaşamaktayız. Amerika kıtası
ülkeleri için de ürünlerimizin satışı için gerekli
çalışmaları yapmakta ve hedeflemekteyiz.
Ürün gamımızda ise, gelişen teknolojilere bağlı ürün
iyileştirmelerinin yanı sıra özel proseslere uygun esnek
ürünler, ısı depolama, enerji verimliliğinin daha yüksek
olduğu ürünler üretmek için ciddi AR-GE çalışmaları
yapmaktayız ve bu hedeflere ulaşmaya çalışmaktayız.
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yapılanmamız, yeni eğitim sistemimiz gibi birçok yeni
oluşum ile karşı karşıyayız. Bu yeniler içinde başta
gıdanın üretimi, güvenli depolanması, tüketiciye
hijyenik şekilde ulaştırılması her zamankinden
daha büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle
daha özellikli ürünler tasarlamak zorundayız.
Sağlık sektörünün öne çıktığı bu günlerde ve
devamında hijyen ve konfora dayalı üretimin tüm
sektörler için temel amaç olacağını düşünmekteyim.

Meslek hayatınıza ilk başladığınız zamandan bu
zamana kadar sektörün geldiği nokta nedir?
Soğutma sektöründe ilk başladığımızda başta
müşterilerimiz tam olarak ihtiyaçlarını tespit edemiyor
isteklerini ortaya koyamıyor idi. Bunun yanı sıra
ekipman tedarikçilerimizde sürekliliği sağlamakta
zorlanıyordu. Tedarik edebildiklerimiz ile imalat
yapmaya çalışıyorduk ama sektör paydaşları birbirine
ekipman konusunda destek olmaya çalışıyor idi.
Sektörde ana ekipmanlarımız ne yazık ki ithalat
ağırlıklıydı. Yerli üretim denemeleri oldu. Bir kısmı
başarılı oldu ve sürdürülebilirlik yakaladı. Bugün
farklı kapasitedeki bir çok tedarikçi firma ve ana
komponent üreticisinin Türkiye’de kendi yapılarını
kurması bizler için büyük destek olmuştur.
Diğer yandan beraber çalıştığımız mühendis, teknisyen
arkadaşların sayı ve niteliğinin artması sektörümüzün
büyümesine büyük bir katkı olmuş ve Her geçen gün
sektörde kadın çalışan sayımızın artması sevindiricidir.
Önemli bir husus da sektörümüzde ikili ilişkiler
ve iletişimin artmasıdır. Sektör derneklerimiz
(ESSİAD-SOSİAD-İSKİD) sektör vakfımız (ISKAV) ile
birlikte sektörümüzün ihracatçı birliği (İSİB) bu iletişim
ve paylaşım içinde çok önemli bir yere sahiptir.
Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 virüsünün
endüstriyel soğutma sektörüne etkileri hakkında
neler düşünüyorsunuz? Sektörel anlamda
önümüzdeki yıllarda bizleri neler bekliyor?

Tüm dünyada enerji kaynaklarına ulaşmanın
zorlaşacağı ve sürdürülebilir enerjiyi bulmak
konusunda sıkıntıların artacağı kanısındayım. Bu
nedenle daha verimli, yüksek enerji depolayan
sistemlere yönelmemiz gerekecek. Fiyat rekabetinin
yanı sıra ürün kalitesi ve verimliliğinin öne çıkacağı
bir pazar yapısına gideceğiz. Çok büyümüş karmaşık
yapılardan ziyade, hareket kabiliyeti yüksek, çağın
gerekliliklerine ayak uydurabilen, konusunda uzman,
nitelikli iş gücüne sahip, satış sonrası hizmetleri
ile de tercih sebebi olacak, ekonomik olarak
güçlü esnek bir yapıya dönüşmenin önümüzde ki
süreçte tercih sebebi olacağını düşünmekteyim.
Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
İlk başta bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için şahsım,
yönetim kurulum ve tüm çalışma arkadaşlarım
adına teşekkür ederim. Ayrıca sektörümüzü
temsil eden kuruluşlarımıza ve başta ESSİAD
olmak üzere tüm meslek örgütlerimize sizlerin
aracılığı ile emekleri için teşekkürü borç bilirim.
Bende ayrı bir yeri olan ESSİAD’ın çalışmalarını
büyük bir ilgi ve takdirle izliyorum. Özellikle büyük
bir gayretle yapılmaya çalışılan laboratuvar,
düzenlenen sempozyum ve eğitimler, kümelenme
projeleri vb. çalışmaları hayranlık ile izliyorum.
Yaşadığımız konjonktürde, sektörümüzün hızla
gelişeceğini ve buna paralel olarak sektör firmalarının
sayısının daha da artacağını net olarak görmekteyim.
Bu sayede Türkiye teknik birikimi ve potansiyeli ile tüm
dünyada cazibe merkezi olacaktır. Şunu da net olarak
belirtmek isterim ki, Sektör paydaşları olarak ürün ve
hizmetlerimiz de ne kadar kaliteli isek, diğer sektörler
ile etkileşimimiz o kadar yüksek olacaktır. Bu sayede
hep beraber büyüyeceğiz. Sektörümüzün birliktelik
içinde saygın yapıda kalması meslek örgütleri ve
derneklerimizin liderliği ile olacaktır. Bu nedenle
sektör derneklerimizi daima desteklememiz gerekir.•

‘’Her şeyin başının sağlık’’ olduğu gerçeği ile yeni
yaşam tarzımız, yeni ticaret şeklimiz, yeni ekonomik
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Dosya
Endüstriyel Firmalar Dijitalde Nasıl Satışlarını Arttırabilir?
Ümit YILMAZ
Dijital Pazarlama Uzmanı
SEO Gezegeni Dijital Reklam ve Pazarlama Ajansı
Dijital pazarlamaya başlamadan önce kesin
olarak sektör ve rakip analizi yapılmalıdır. Yapılan
analizlere göre ihtiyaçlar belirlenmeli ve bu analizlere
göre dijital reklam stratejisi belirlenmelidir.

sitenizi ziyaret ettiğini unutmamalısınız.
•Harekete Geçirici Butonlar
Web sitenizde ziyaretçilerin en kısa yoldan işletmeniz
ile iletişime geçmesini sağlamak için teklif formları,
telefon ile ara ve WhatsApp butonları bulunmalıdır.
•Dijital Pazarlama Araçlarının Kurulması
Reklamlardan nasıl bir geri dönüş aldığınızı görmek
için Google Analytics, Yandex Metrica gibi web
sitenizde ki verileri görebileceğiniz araçlar kurulmalıdır.

Dijital pazarlama stratejiniz belirlendikten sonra ilk
adım işletmenizi veya markanızı tanıtacağınız ürün
ve hizmetlerinizi ön plana çıkarabileceğiniz dijital
pazarlamaya uygun bir web sitesi oluşturulmalıdır.
1. Adım Dijital Pazarlamaya Uygun Web Sitesi
•Kullanıcı Deneyimi
Kullanıcı deneyimi reklam ve arama motoru
optimizasyonu (search engine optimization)
çalışmaları için oldukça önemlidir. Kullanıcıyı bir
sayfada ne kadar fazla tutabilirseniz o kadar
verimlidir diyebiliriz. Google rakiplere göre kullanıcının
sayfada kalma süresine göre reklam kalite puanınızı
artırır ve bunun sonucunda reklam sıralamanız
daha iyi hale gelir ve daha az ücretler ödersiniz.
Aynı zamanda arama motoru optimizasyonu
çalışmaları için de en önemli etkenlerden biridir. Bu
yüzden web sitenizin sadece anasayfasına değil ürün
ve hizmet sayfalarına da tasarımsal olarak önem
göstermelisiniz. Reklamdan gelen kullanıcıların
genellikle alt ürün ve hizmet sayfalarından
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•Arama Motoru Optimizasyonu'na Uyumluluk
Google’a reklam verdiğinizde veya arama motoru
optimizasyonu hizmeti aldığınızda iyi sonuçlar almak
istiyorsanız web siteniz kesinlikle arama motoru
optimizasyonuna uyumlu olmalıdır. Web sitenizin
temeli ne kadar sağlam olursa dijital pazarlama
süreçlerinden de o kadar çok verim alırsınız.
Peki, kısaca nedir bu arama motoru
optimizasyonuna uyumluluk?
Web sitenizde bulunan ürün veya hizmetlerin
hepsine özgün başlık, açıklama, arama motoru
optimizasyonuna uyumlu makalelerin eklenmesi,
gereksiz boş sayfaların temizlenmesi, sitenizin
güncel tutulması gibi başlıca sıralayabilirim.
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Dosya
•Güvenli Bağlantı (SSL Sertifikası)
Kullanıcıların web sitenizi ziyaret ettiğinde
tarayıcılarda “Güvenli Değil” uyarısını görmek herkesi
rahatsız eder. Bu yüzden web sitenize girdiğinizde
tarayıcıda “Güvenli Değil” yazıyorsa hosting firmanız
ile iletişime geçerek SSL sertifikası satın almalısınız.
•Site Hızı
Siteniz ortalama olarak 3 saniye altında
açılmalıdır. 3 saniyeden fazla sürede açılan
siteler yavaş olarak değerlendirilmektedir.
2. Adım Google Reklamları
Web siteniz oluşturulduktan sonra Google Reklam
kampanyalarınız hedef kitlenize göre oluşturulmalı
ve optimize edilmelidir. Buradaki önemli olan konu
ise reklam metinlerinin ve reklam görsellerinin dikkat
çekici ve rakiplerimizden ayırt edici olmalıdır. Aynı
zamanda web sitenize reklamdan gelen verileri
ölçmek için dönüşüm kodları yerleştirilmelidir.

Google reklamları ile reklamlar bölümünde parayı
verdikten sonra üst sıralarda çıkabiliyor lakin organik
arama sonuçlarında çıkamıyor. Bilinçli ziyaretçilerde
bunu bildiği için organik arama sonuçlarını tercih
ediyor ve bu oran her geçen gün artıyor. Üst sıralarda
olmak rekabete bağlı olarak 3 ile 6 ay arasında
gözle görülen sonuçlar alınmaya başlanıyor.
4. Adım Sosyal Medya Yönetimi ve Reklamlar

3. Adım Arama Motoru Optimizasyonu
Arama motorları organik arama sonuçlarında yani
reklamsız sıralarda aranılan hizmetlerde veya
ürünlerde üst sıralarda yer almak istiyorsanız
da arama motoru optimizasyonu çalışması
yaptırmalısınız. Bilinçli müşteriler organik arama
sonuçlarını tercih edebilmektedir. Nedeni ise
günümüzde internet üzerinden dolandırıcıların
çok olması nedeniyle 2 günlük firmalar

Sosyal medyada işletmenizin veya markanızın
daha geniş kitlelere ulaşması ürün ve hizmetlerinizi
doğru hedef kitleye ulaştırmak için sosyal
medya hesaplarınızı aktif olarak kullanılarak
paylaşımlar yapılmalı ve hedef kitlenize uygun
reklam kampanyaları oluşturulmalıdır.
Ülkemizde en çok tercih edilen dijital pazarlama
kanalları bunlardır, eğer size saymış olduğum
platformları doğru bir şekilde kullanırsanız
işletmenizi çok rahat bir şekilde dijital platformlarda
büyütebilirsiniz. Lakin saymış olduğum
hizmetlerin hepsi alanında uzmanlık gerektiren
işlerdir. Şuanki rekabet durumunda amatör bir
şekilde bu mecraları yönetmeye kalkarsanız
başarılı olmanız çok zordur bu yüzden alanında
uzmanlarından destek almanız gerekmektedir.•
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Görüş

Bankacılık Kanunu'na Göre Risk Grubu
Hasan Ali GÜLMEZ
Stajyer Av.
Şahin Hukuk Danışmanlığı ve Temsil Faaliyetleri
Kredi aracı, günümüzde hem gerçek kişilerin
hem de tüzel kişilerin maddi bir sıkıntıda
başvurduğu yegane yöntemdir. Özellikle
ticari hayatta işlemler, kredi kullanılmazsa
sıklıkla durma noktasına gelebilmektedir.
Bankalar kredi kullandırırken, dahil olunan risk
grubuna göre değerlendirmede bulunarak kredi tesis
etmektedir. Peki bu risk grubu nedir ve nasıl oluşur ?
Anahtar sözcükler: Risk grubu, risk, kredi, banka
1. Giriş
Risk grubu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun
49. maddesi ile Bankaların Kredi İşlemlerine
İlişkin Yönetmelik’in 4. maddesinde
düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile kredi
kuruluşlarının, riskleri izleyebilmesi ve
kontrolü sağlayabilmesi hedeflenmiştir.
Bankalarca risk tespitinde, bir tek müşteri ya da
bağlantılı müşterilerden oluşan bir grup üzerinde
yoğunlaşılması, zarar ve kayıplara yol açabileceğinden,
kredi temininde, miktarın yanında kredi talep
eden bu risk gruplarının da önemi artmaktadır.
Bankalar, kullandırdıkları ve kullandıracakları krediler
nedeniyle maruz kalabilecekleri riskleri ölçmek, karşı
tarafın mali gücünü düzenli olarak analiz etmek ve
izlemek için de bu risk grubunu kullanır. Böylece
banka, bir kredi tesis ettiği veya edeceği zaman, bu
risk grubuna dahil kişilerden gerekli bilgi ve belgeleri
isteyebilmektedir. Söz konusu gruba dahil olanlar
da bu bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdürler.
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•Bunların birlikte veya tek başına doğrudan
ya da dolaylı kontrol ettikleri ortaklıklar,
•Bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar,
•Birinin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda
diğerinin de ödeme güçlüğüne düşmesine
sebebiyet verecek boyutta aralarında kefalet,
garantörlük ve benzeri ilişkiler bulunan gerçek
ve tüzel kişiler ilgili risk gruplarına dahil edilir.
Bankacılık Kanununda yer alan bu hususlardan
birinin veya birkaçının aynı anda bulunması
durumunda ilgili risk grubu oluşur.
Bankacılık kanununu oluşturanlar, riskleri
takip edebilmek ve inceleyebilmek için TBMM
Bankacılık Kanunu Gerekçesi’nde de belirtildiği
üzere aile, kontrol ve yönetim gücü bağlantılarını
kullanarak risk grubunu oluşturmuşlardır.
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik 4.
maddesinde de risk grubuna dahil edilecek gerçek
ve tüzel kişiler hakkındaki hususlar düzenlenmiştir.
Kanundaki düzenlemeye paralel olan bu düzenleme
uyarınca aynı şekilde yönetim ile kontrol gücü ve
aile bağları aracılığı ile risk grubuna dahil edilecek
olan gerçek ve tüzel kişiler belirtilmiştir.
Aile ilişkisi, yönetmelikte daha açık olarak ifade
edilmiştir. Yönetmeliğe göre, kontrolü elinde
bulunduran gerçek kişi ortaklar ile üçüncü dereceye
kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımlık
ilişkisi bulunanlar, ilgili risk grubuna dahil edilir.

2. Risk Grubu Nasıl Oluşur?

Bunlara ek olarak, birden fazla ortaklıkta, yönetimde
yetki sahibi olan gerçek ve tüzel kişilere, vasıf ve
tecrübeleri uyarınca sağlanması gereken özlük
hakkının üzerinde bir hak tanınması da dikkate alınır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun
49. maddesine göre;
•Bir gerçek kişi ile eşi ve çocukları,
Bunların yönetim kurulu üyesi veya
genel müdürü oldukları ortaklıklar,

Örnekle açıklamak gerekirse, bir ailede, baba bir
şirkette genel müdür ve kızı ise başka bir şirkete
sınırsız sorumlulukla katıldığını düşünürsek,
böyle bir durumda bu iki kişi, bir risk grubu
oluştur. Ayrıca, baba veya kızından birinin ödeme
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güçlüğüne düşmesine neden olabilecek boyutta
kefalet, garantörlük ve benzeri ilişkileri var ise,
bu kişiler de ilgili risk grubuna dahil edilir.
3. Risk Grubuna Dahil Olmanın Sonuçları
Bir kişi, risk grubuna dahil olduğu zaman sonuçları
neler olmaktadır? Bu konu, hakkında en çok merak
edilen ve ticari hayatta problem oluşturan mevzudur.
Bir risk grubuna dahil olan kişi, kredi başvurusunda
bulunduğunda, bu kişiye kullandırılan krediler, gruba
dahil olan diğer kişilerin kredi limitlerini etkilemektedir.
Bankalar, karşılarında bir risk grubu bulunduğunda,
bu gruba özgü bir kredi limiti oluşturmaktadır.
Risk grubuna dahil olan kişilerden biri kredi çektiği
zaman, gruba tahsis edilen limit etkilenmekte
ve diğer grup kişileri kendileri için bir kredi
başvurusunda bulunduklarında, risk grubuna tahsis
edilen limitin kalan miktarını kullanabilmektedir.
Ayrıca risk grubundaki kişilerden birinin kredi
borcunu ödeyememesi durumunda doğal olarak,
risk grubunu oluşturan kişilerin kredi puanı
düşmekte ve kredi limitleri azalmaktadır.
Son olarak, risk grubunda bulunan kişilerin, gruba
dahil diğer kişilerin kredi başvusunda bulunması
durumunda, bankaca talep edilen belge ve
bilgileri bankaya sunması gerekmektedir.
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4. Ödenmeyen Kredi Borcundan Risk
Grubu Üyelerinin Sorumluluğu
Risk grubuna dahil olan bir kişi, kredi borcunu
ödemede temerrüde düştüğünde, risk grubuna
dahil olan diğer kişiler, temerrüde düşenin
kredi borcundan dolayı sorumlu olmaz.
Uygulamada bankaların risk grubunu oluşturan
şirketlere kredi kullandırırken çapraz kefalet
istemelerinin sebebi de budur. Çünkü, başka bir
kişinin kredi borcundan kanuni olarak sorumlu
olunamayacağından bankalar krediden kaynaklanan
alacağını güvence altına almak istemektedir.
Başka bir kişinin kredi borcundan ancak kefalet
veya buna benzer borçlandırıcı bir işlemle sorumlu
olunabilir. Sonuç olarak, risk grubuna dahil
olmak, sadece kredi limitlerini etkilemektedir.
5. Risk Grubundan Nasıl Çıkılır?
Risk grubuna dahil olmaya sebep olan bağlantılar
yok edilerek risk grubundan çıkılabilir. Yani,
kanunda ve yönetmelikte sayılmış olan yönetim
ve kontrol gücü devredilirse ve bu bağlantı tekrar
sağlanmazsa risk grubundan çıkılmaktadır.•
Kaynaklar
•5411 Sayılı Bankacılık Kanunu
•26333 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
•TBMM Bankacılık Kanunu Gerekçesi
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Florlu Sera Gazları Yönetmeliği ve Güncel Soğutucu Akışkanlar
TTMD İzmir İl Temsilciliği Enerji Komisyonu
TTMD İzmir İl Temsilciliği Enerji Komisyonu(2020): Uğur ASLAN, Orhan EKREN, Seçkin
T. ERDOĞMUŞ, Arslan Ç. GÜREL, Z. Haktan KARADENIZ, Burcu KOCAOVA KARAMAN,
Hakan KOCAOVA, Burak SATOĞLU (isimler soyad alfabetik sırayla verilmiştir).
İlkel soğutma tekniklerinin ilk uygulaması Çinliler
tarafından MÖ 1100'de kullanılmış olup o
zamanki amaç sadece yiyeceklerin bozulmasını
önlemek idi. Fakat günümüzde hepimiz biliyoruz ki
“soğutma” sadece gıda muhafazası için değil konfor,
endüstiyel uygulamalar, elektronik ekipmanlar,
data ve telekomünikasyon sistemleri vs. için
vazgeçemeyeceğimiz bir işlemdir. Soğutma için
çeşitli methodlar bulunmakla birlikte halihazırda
en çok kullanılan (ancak en verimlisi diyemeyiz)
termodinamik anlamda buhar sıkıştırmalı mekanik
soğutma çevrimine göre çalışan sistemlerdir.
Bilindiği üzere yazıya konu olan “soğutucu
akışkanlar” bu sistemler için olmazsa olmazdır.

ve bunun 2°C’ye ulaşması geri dönülemez hasarlara
neden olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle,
uluslararası arenada sera gazlarını azaltmak amacıyla
çeşitli yaptırımlar, kurallar uygulamaya girmektedir.
Tablo 1.Soğutucu akışkanların GWP değeri [1]

Ancak yaşadığımız dünyada ozon tabakası
incelmesi, küresel ısınma etkisi gibi çevre
problemlerinin sebeplerinden birisi de soğutucu
akışkanlardır. Bu soruna neden olan sera gazları
ve atmosferde bulunma oranları şöyledir: Metan
(%9), NO2 (%6), CO2 (%82) ve Florlu Gazlar (%3). Florlu
sera gazları aşağıdaki sınıflandırılmıştır [1]:
•Chlorofluorocarbons (CFCs)
•Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)
•Hydrofluorocarbons (HFCs)
•Perfluorocarbons (PFCs)
•Sulphur hexafluoride (SF6)
•Nitrogen trifluoride (NF3)
Soğutma sistemleri için vazgeçilmez olan
soğutucu akışkanların dahil olduğu florlu gazlar
atmosferde sadece %3 oranında olmasına rağmen
küresel ısınmayı önleme çalışmalarında en fazla
kısıtlama uygulanan gazlardır. Çünkü florlu gazlar
diğer sera gazlar içinde en yüksek küresel ısınma
etkisine sahip gazlardır. Tablodan görüleceği üzere
referans alınan CO2‘e göre çok yüksek küresel
ısınma potansiyeli (GWP=KIP) bulunmaktadır.
İklim konusunda yapılan araştırmalar gösteriyor ki
küresel sıcaklıklar insan aktiviteleri sonucu endüstri
devrimi öncesi periyoda göre (1850 öncesine göre)
yaklaşık 1±0,2°C artmıştır. Daha kötüsü bu artışın
günümüzdeki gibi devam etmesi halinde 2030-2052
yılları arasında 1,5°C’ye ulaşması beklenmektedir
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Soğutucu akışkanları yakından ilgilendirien bu
gelişmeler iklimlendirme ve soğutma sektörünü
de doğrudan etkilemektedir çünkü enfazla florlu
gazın kullanıldığı ve atmosfere bırakıldığı sektördür.
Ayrıca, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde
soğutucu akışkan kullanımının 2050 yılına kadar
OECD dışı ülkelerde 4,5 kat, OECD ülkelerinde
ise 1,3 kat artacağı öngörülmektedir [2].

Şekil 1.CO2-e cinsinden florlu gazlar[3]
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Florlu sera gazları kapsamındaki soğutucu
akışkanlarla ilgili yaptırımlar şu şekilde özetlenebilir.

•Perfluorokarbonlar (PFCs),
•Kükürt heksaflorür (SF6)

a.Montreal Protokolü (1987)

Kyoto Protokolü kapsamda iki temel
yükümlülük tanımı bulunmaktadır:

Tüm dünyada 197 ülkenin imzalamasıyla yürürlüğe
girmiş olup temel amacı ozon tabakasını incelten
gazların azaltılmasıdır. Türkiye 1991’de dahil olmuştur.
Protokol kapsamında, imzası olan ülkelerce CFC,
HCFC ve Halonların (Yangın Söndürmede) kullanımına
tamamen son verilmiştir. Dünyada amacına ulaşan
en iyi uluslararası anlaşma olarak görülmektedir.
Montreal protokolü yola çıkış amacına ulaştıktan
sonra 2016 yılında Ruanda’nın Kigali kentinde
yapılan bir toplantıda “Kigali Değişikliği-Ruanda”
adı altında revize edildi ve artık kapsamına HFC’leri
azaltma hedef olarak eklendi. Kigali Değişikliği ile
2050 yılına kadar en az 80 milyon tonCO2 eşdeğeri
sera gazını azaltma hedefi konulmuştur. Küresel
sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2oC altında
kalmasına yardımcı olma hedefi bulunmaktadır.
Türkiye, Kigali Değişikliği’ne göre, A5-Grup-1 ülkesi
olup, 2020, 2021 ve 2022 yılları referans yıl olarak
“HFC tüketimi+HCFC nin %65” i referans değer olmak
kaydıyla 2024 ten itibaren azaltıma başlayacaktır.
b.Kyoto Protokolü (1997)
Kyoto protokolü 181 ülkenin imzasıyla yürürlüğe
girmiş olup gelişmiş ülkelerin sera gazı salımlarını
azaltmalarını öngörmüştür. Türkiye 2009 da
dahil olmuştur. Kapsamındaki gazlar;
•Karbondioksit(CO2),
•Metan(CH4),
•NitrözOksit(N2O),
•Hidrofluorokarbonlar(HFCs),

Yükümlülük-1: Sanayileşmiş ülkeler, 1990'daki
sera gazı salım oranlarını 2008-2012 yılları
arasında %5 oranında azaltmayı taahhüt etmiştir. Bu
yükümlülük tam olarak hayata geçirilememiştir.
Yükümlülük-2: 2013-2020 taahhüt döneminde 1990
yılına göre sera gazı salımı en az %18 azaltılması
kararlaştırılmıştır. 144 taraf ülke gerekirken 126
ülke kabul etmiş olup, yürürlüğe girmemiştir. ABD,
Japonya, Rusya ve Yeni Zelanda imzalamamıştır.
Kyoto Protokolü’nün 2020 sonrası iklim değişikliği
çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması, 2015 yılında
Paris’te gerçekleşti ve 2016 da yürürlüğe girdi (Türkiye
henüz Paris Anlaşmasını imzalamamıştır). Temel
amacı sera gazlarını 2030 yılına kadar 56 milyar ton
düşürmeyi ve küresel sıcaklık artışını yüzyılın sonuna
kadar 2oC altında tutma hedefi bulunmaktadır.
c.F-gaz Yönetmeliği (2006)
Florlu sera gazlarının Avrupa’da kullanımını
azaltma amacıyla “F-gas Regulation 842/2006”
olarak ilk defa 2006 yılında yürürlüğe girmiştir.
Şu an geçerli olan versiyonu F-Gas Regulation
517/2014 tür. Türkiye’de de aynı amaçla, “Florlu
Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik“ olarak 2018
yılında yürürlüğe girmiş olup yeni versiyonu üzerinde
çalışmalar yapılmaktadır. Çevre Şehircilik Bakanlığı
(ÇŞB) tarafından yürütülen bu yeni yönetmelik
kapamında Kigali değişikliğinin uygulamasına yönelik
detayların da yer alacağı ifade edilmektedir.

Şekil 2. F-gaz yönetmelik içeriği [4]
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Görüldüğü üzere, Türkiye’de uygulanan yönetmelik 6
ana bileşenden oluşmaktadır. Avrupa’da uygulanan
yönetmelikten farkı; kademeli azaltım ve kota
uygulaması olmamasıdır. Türkiye-F-gaz yönetmeliğine
göre, “Merkezi Veri Tabanı” kullanıma geçene kadar
her yıl ÇŞB tarafından yayınlanan formlar kullanılarak
takip eden yıl Mart ayına kadar aşağıdaki kriterlere
uyan F-gaz kullanıcıları bildirim yapmak zorundadır.
(i)Yılda 1 tondan fazla F-gazı üreten,
ithal eden ve ihraç edenler,
(ii)F-gazlarını geri kazanan, geri dönaüştüren,
yenileyen veya imha eden gerçek ve
tüzel kişiler ve distribütörler,
(iii)Ürün ve ekipman üreticileri,
(iv)Ekipman operatörleri bu yönetmeliğe tabidir.
Türkiye F-gaz yönetmeliğine göre, saf veya karışım
halinde florlu sera gazları içeren etiketsiz ürünlerin

veya ekipmanların veya basınçlı konteynerlerin
piyasaya sürülmesini yasaklamaktadır. Buna göre,
(i)Florlu sera gazları içerir ifadesi, endüstriyel
veya kimyasal isim ve kg olarak miktarı,
(ii)F-gazlarının karbondioksit eşdeğeri
miktarı, (1 Ocak 2019'da başlamıştır),
(iii)Eğer ürün veya ekipman hermetik
olarak sızdırmazsa “Hermetik sızdırmaz”
ibaresi yazılmak zorundadır.
Türkiye’de yürürlükte olan F-gaz yönetmeliğine göre,
sertifikalı personel tarafından yapılması gereken
sızıntı kontrol aralıkları (Tablo.2), soğutucunun şarj
miktarına göre tanımlanmıştır. Ayrıca, Ocak 2019'dan
itibaren >300 kg'lik şarj taşıyan sabit soğutma ve
ısı pompası ekipmanları için sızıntı tespit sistemi
kurma yükümlülüğü getirilmiştir. Sistemin çalışır
olması ve 12 ayda bir kontrol edilmesi gereklidir.

Tablo 2.F-gaz sızıntı kontrol kuralları [4]

F-gaz yönetmeliği gereği, F-gazların miktarı 1
Ocak 2019 tarihinden itibaren tonCO2 eşdeğeri
cinsinden ifade edilmeye başlanmıştır. Buna göre,
ilgili F-gazın sahip olduğu küresel ısınma yaratma
potansiyeli (GWP) değeri ile ton cinsinden miktarı
çarpılarak tonCO2 eşdeğeri (tCO2e) bulunur. Düşük
tCO2e değerine sahip soğutucu akışkanlar tercih
edilmektedir. Söz konusu mevzuat ve uluslararası

anlaşmalara göre, öncelikle Avrupa pazarı daha sonra
ülkemizde iklimlendirme ve soğutma sektöründe
hali hazırda kullanılan soğutucu akışkanlarda
köklü değişiklikler olması gerekmektedir.
Türkiye F-gaz yönetmeliğine göre florlu
ürün ve ekipmanlar için yasaklama takvimi
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3.F-gaz yasaklama takvimi [4]
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Avrupa, 517/2014 sayılı F-gaz yönetmeliğine göre piyasaya sürme ve kullanım kontrol takvimi sırasıyla aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.
Tablo 4.F-gaz yasaklama takvimi [5]

Her ne kadar Türkiye’de kademeli azaltım takvimi olmasa da Avrupa ile ticari ilişkiler ve soğutma-iklimlendirme
sektörünü gelecekte nelerin beklediğinin görülmesi açısından azaltım takvimi önemlidir. Avrupa F-gaz
yönetmeliğine göre çeşitli soğutucu akışkanlar için azaltım takvimi ve GWP değerleri şekilde verilmiştir.

Şekil 3.Farklı soğutucu akışkanlar için AB azaltım takvimi [5]
NİSAN MAYIS HAZİRAN 2020 • YIL: 23 • SAYI: 89
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Görüldüğü üzere farklı soğutma uygulamalarında
çok kullanılan HFC türü soğutucu akışkanların
(R410a, R134a, R404a, R407c ve son yıllarda
R32), florlu gazlar yönetmeliği gereği kullanımının
sonlandırılması nedeniyle alternatifi olan gazlara
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu alternatif soğutucu
akışkanlar öncelikle Hidrofloro-Olefinler (HFO)
olup bu gazlar hem F-gaz hem de Kigali Değişikliği
kapsamındaki yaptırımlara dahil değildir. Yaptırımlar
nedeniyle HFO türü soğutucu akışkanlar ve/veya
geçiş dönemi için düşük tCO2e ‘e sahip HFC’ler
(örneğin R32) tercih edilmektedir. HFC alternatifi
olarak şu an için kullanıma girmiş HFO lar R1234yf,
R1234ze’dir. HFC’ler için diğer bir alternatif ise
HFO tabanlı soğutucu akışkanlardan R452A,
R452B, R454A, R454B gazlarıdır. HFC’ler için
alternatif gazlar özetle aşağıda verilmiştir [6];
R410a gazı (GWP 2100) için alternatifler
ve kapasite karşılaştırması:
•HFC tabanlı R32 birim gaz hacmi için
(kJ/m3) soğutma kapasitesi %10 daha FAZLA
•HFO tabanlı R452B birim gaz hacmi için
(kJ/m3) soğutma kapasitesi %1 daha AZ

•HFO tabanlı R454B birim gaz hacmi için
(kJ/m3) soğutma kapasitesi %1 daha AZ
Farklı uygulama türleri için F-gaz yönetmeliği
gereği mevcut ve alternatif soğutucu
akışkanlar tabloda özetlenmiştir.•
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Tablo 5.Mevcut ve alternatif soğutucu akışkanlar [6]
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İklimlendirme Sistemlerinde Evaporatif Soğutma Uygulamaları
Evaporative Cooling Applications in Air Conditioning Systems
Atacan İDİZ, Yunus Can KOÇAK, Fırat ÖZDEMİR, Özay AKDEMİR, Ali GÜNGÖR
ÖZET
İklimlendirme, tanım itibari ile belirli bir ortam
havasının, sıcaklık, nem, hava hızı, v.b. değerlerinin
ayarlanması ile ortam koşullarının istenilen
standartlara ulaştırılması işlemidir. İnsanoğlu tarihin
başlangıcından bu yana gerek kendi konforu gerekse
diğer ikincil ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde giderilmesi
için havanın şartlandırılmasına ihtiyaç duymuştur. Tıbbi
ve gıda ürünleri gibi uygun şartlar altında korunmadığı
takdirde hızlıca bozulacak ürünlerin saklanmasından
veri merkezleri gibi sistemlerin yüksek performansta
çalışmasını sağlamaya kadar pek çok alanda
iklimlendirme ihtiyacı vardır. İklimlendirme sistemleri
uygulamalarında sistem tercihini etkileyen en
önemli faktörlerden birisi de enerji verimliliğidir.
Dünya genelinde enerji giderlerinin büyük bir
bölümünün iklimlendirme sistemlerinde harcandığı
bilinmektedir. Özellikle yaz aylarında ılıman ülkelerde
soğutma işlemi için harcanan enerji toplam enerji
tüketiminin oldukça büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
Evaporatif soğutma sistemleri yüksek enerji
verimliliği ile çalışan, kurulum ve işletme maliyetleri
düşük sistemlerdir. Sistem, buharlaşma işleminin
oluşturduğu soğutma etkisinden faydalanarak çalışır.
Bilinen en eski iklimlendirme uygulamalarından
olan evaporatif soğutma neolitik döneme kadar
dayanan bir tarihe sahiptir. Bu çalışmada evaporatif
soğutma sistemleri kapsamlı olarak incelenmiş,
evaporatif soğutucular ile ilgili çalışmalar ve yapılan
uygulamalar detaylı olarak aktarılmıştır. Farklı
evaporatif soğutma uygulamalarının termodinamik
analizleri gerçekleştirilerek verim tanımları verilmiş
ve sistemler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

comfort and other secondary needs in a healthy
way. There are conditioning needs in many areas,
from storage of items that will quickly fail if not
protected under appropriate conditions, such as
medical and food products, to systems that perform
at high performance, such as data centers. Energy
efficiency is one of the most important factors that
is affecting system choice in the implementation
of climate systems. It is known that a large part of
the world's energy expenditure is spent on climate
systems. Especially in summer, the energy consumed
for cooling in temperate countries constitutes a
considerable part of total energy consumption.
Evaporative cooling systems are systems with high
energy efficiency and low installation and operating
costs. The system works by taking advantage of the
cooling effect created by the evaporation process. It
has a history that is dating back to the evaporative
cooling neolithic turn of the oldest known climate
practices. In this study, evaporative cooling systems
have been extensively investigated and studies,
applications related to evaporative coolers have been
explained in detail. The thermodynamic analyzes
of different evaporative cooling applications were
performed and yield definitions were given and
the systems were compared comparatively.
Key Words: Evaporative cooling,
Air-conditioning, Refrigeration
1. GİRİŞ

ABSTRACT

İnsanoğlunun yaşamında büyük önem arz eden
sıcaklığın, nemin ve hava kalitesinin istenilen
koşullarda tutulması işlemine “iklimlendirme”
adı verilir. İklimlendirmede en temel amaç,
ortamın hava kalitesinin ve nem oranının insan
konforu ve sağlığı için optimum şartlarda
muhafaza edilmesini sağlamaktır [1].

Air conditioning is the process of delivering the
desired standards of ambient conditions by setting
a specific ambient air according to standard
conditions such as temperature, humidity, air
speed. Since the beginning of history, mankind has
needed air conditioning in order to relieve its own

1775 yılında Glasgow Üniversitesi profesörü William
Cullen eline eter sürdüğünde elinin serinlediğini
görerek çalışmalara başlamış ve ilk mekanik
soğutmanın temelini atmıştır. William Cullen
tesadüfe dayanarak 1775 yılında emiş prensibine
dayanarak buz yapma makinasi imal etmiştir [2].

Anahtar Kelimeler: Evaporatif soğutma,
İklimlendirme, Soğutma
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1834 yılında Jacop Perkins adındaki Amerikalı
mühendis Londra’da pratik buz yapma makinasi
geliştirmiştir. Otuz yıl bu prensiple çalışan buz
makinaleri kullanıma sunulmuştur [2].
Buz ile soğutma çok zahmetli olduğundan bilim
adamları mekanik bir soğutma sistemi üzerine
çalışmaya başlamışlardır. 1910 yılında J. M. Larsen
Şirketi tarafından ilk küçük buzdolabı yapılmıştır.
Fakat termostat olmadığı için kullanımda büyük
zorluklar yaşanmıştır. 1913 yılında Kelvinator ilk
termostatlı dolabı imal edip satışa sunmuştur.
1930'da R-12 gazı bulunarak CFC soğutucuların
temeli atılmıştır. 1935'te R-22 soğutucu akışkanı
bulunarak HCFC kökenli akışkanlar geliştirilmiştir.
1989'da R-134 A ve R-123 soğutucu akışkanları
bulunarak ozon tabakasına zarar vermeyen HFC
kökenli akışkanlar geliştirilmiştir.1990'lı yılların
başında R-22 ve R-502 yerine kullanılmak üzere
ikili ve üçlü alternatif soğutucu akışkan karışımları
geliştirilmiştir. 1913 yılından itibaren soğutma
teknolojisi sürekli gelişerek bugünkü ortamda yaşamın
değişmez bir parçası olmuştur ve çeşitli iklimlendirme
cihazları üretilerek farklı işlevlerde kullanılmıştır [2].
İklimlendirme cihazları temel olarak
altı işlevden oluşmaktadır:
•Soğutma
•Isıtma
•Nemlendirme
•Nem alma
•Hava sirkülasyonu
•Hava temizleme
İklimlendirme cihazları bu temel işlemlerden yalnızca
birini ya da tümünü aynı anda, gereken kapasitede
ve optimum boyutlarda, ekonomik açıdan da uygun
olacak şekilde imal edilir. Bu şartların sağlanmasına
yönelik kapsamlı ve dikkatli bir araştırma, tasarımı
yapan kişiye hem cihaz ve sistem seçimi hem de
cihaz ve sistem tasarımı aşamasında büyük ölçüde
yararlar sağladığı gibi, düzgün ve sorunsuz bir çalışma
performansını da beraberinde getirmektedir [1].
Günümüzde yaşam standartlarının yükselmesiyle
iklimlendirme cihazlarına olan talep artmıştır. Bu
durum iklimlendirme sistemlerinin toplam enerji
tüketimindeki payını arttırmıştır. Toplam üretilen
enerjinin yaklaşık %30’u binalarda tüketilmektedir.
Binalarda tüketilen enerjinin ise yaklaşık %7090’ı ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılmaktadır.
İklimlendirme cihazlarının enerji tüketimindeki
payının düşürülebilmesi için enerji verimli sistemlerin
kullanılması ve enerji tasarrufu yöntemlerinin
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uygulanması gibi tedbirler alınabilir. Bunun dışında
enerji tüketimi daha az olan alternatif sistemlerin de
kullanılması gerekmektedir [3]. Bu arayış içerisinde
düşünülen sistemlerden birisi de enerji tüketimi az ve
çevre dostu olan evaporatif (adyabatik buharlaştırmalı)
soğutucular son yıllarda oldukça tercih edilmektedir.
2. EVAPORATİF SOĞUTMA
(BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTMA) SİSTEMLERİ
Evaporatif soğutma sistemlerinin temel prensibi,
hava akımı içine verilen suyun zamanla buharlaşmaya
başlamasıdır [4]. Buharlaşma sebebiyle ortam
havasının duyulur ısısı suyun buharlaşma gizli
ısısına dönüşür. Ortam havasının duyulur ısısının
azalması nedeniyle havanın kuru termometre
sıcaklığı düşer. Bu süre zarfında, dış ortamla herhangi
bir ısı alışverişi olmadığı için sistemdeki toplam ısı
değişmez, sabit kalır. Kısaca bu işlem Şekil 1’de
görüldüğü üzere, duyulur ısının gizli ısıya dönüştüğü
adyabatik bir işlemdir [5]. İşlem, sabit entalpide
meydana geldiğinden dolayı adyabatiktir [6].
Buharlaştırmalı soğutma, insanların sıcak ortamlarda
kendi rahatını sağlamak amacıyla kullandığı en
eski metotlardan biridir. Buharlaşmalı soğutmanın
kullanımı antik çağlara kadar dayanır. Antik Mısır’da
büyük gözenekli testiler soğutma için kullanılırdı. Bu
etkiyi güçlendirmek için, büyük kuş tüyleri testilerin
etrafındaki havayı hareket ettirmek için kullanılırdı.
Eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar çadırlarının
girişine ıslak battaniyeler asıp içeriye esen rüzgarın,
suyu buharlaştırması ile mekânlarını soğutuyorlardı.
Antik Pers’te saray avluları sürekli nemlendirme
yoluyla havayı soğutan su jeti ile soğutulurdu. İtalya,
İspanya ve Mısır’daki, kazılar bu önemli iklimlendirme
tekniğinin antik çağdaki önemini göstermiştir.
Bütün bu uygulamalarda, temel prensip her zaman
aynıdır: Su buharlaşır ve ortamı soğutur [7,8].
Evaporatif soğutmanın psikrometrik diyagramda
gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. Sıcak ve kuru
hava buharlaşmalı soğutucuya (1) halinde girer ve
burada giren hava akımına su püskürtülür. İşlem
sırasında suyun bir bölümü hava akımından ısı
alarak buharlaşır. Proses boyunca havanın yaş
termometre sıcaklığı ve entalpisi sabit kalırken, kuru
termometre sıcaklığı azalır ve nem oranı artar (2).
Hava bu işlemle en çok (2’) doymuş haline kadar
soğutulabilir. (2’) hali bu işlem ile erişebilecek en
düşük sıcaklıktır. Çünkü havanın barındırabileceği
maksimum su buharı miktarının olduğu noktaya
(2’), yani yaş termometre sıcaklığına ulaşılmış olur.
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Şekil 1. Evaporatif soğutma prensibi ve düzeneği

Buharlaştırmalı soğutmaya olan ilginin
artmasıyla bu sistemlerde birçok yeni tasarımlar
ortaya çıkmıştır. Buharlaştırmalı soğutma
sistemleri üç ayrı sınıfta incelenebilir:
2.1. Direkt (Doğrudan) Evaporatif
Soğutma (DES) Sistemleri
Direkt evaporatif soğutma sistemleri,
evaporatif soğutma sistemleri arasındaki
en temel soğutma sistemi olup evaporatif
soğutma teorisinin en basit örneğidir.
Şekil 2. Evaporatif soğutmanın psikrometrik
diyagramda gösterilmesi

Şekil 3. Direkt evaporatif soğutmanın çalışma prensibi [9].
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Direkt evaporatif soğutmada, sisteme giren hava,
mahale gönderilecek olan üfleme havasını da
temsil eder ve hava içerisinde suyun direkt olarak
buharlaştırılması vasıtasıyla soğutulur. Psikrometrik
diyagramda bu durum incelenecek olursa, giren taze
havanın yaş termometre sıcaklığı sabit bir değerde
kalırken, (yaş termometre sıcaklık eğrisi ile entalpi
eğrisi aynı eğri) hava ve su arasındaki eş zamanlı
gizli ve duyulur ısı transferi gerçekleşir. Bu sebepten
dolayı, kuru termometre sıcaklığında bir düşüş
meydana gelirken havadaki nem oranında artış
görülmektedir.
Şekil 3’te gösterildiği üzere dış ortamdan alınan
hava, nemlendirme ve soğutma işlemlerini
gerçekleştirecek olan evaporatif ped ile direkt
olarak temas ettirilir. Daha sonra bir fan yardımı ile
iklimlendirilecek ortama gönderilir. Ortamı nemli
hale getirmek için pulvarizatör, hava yıkayıcısı,
evaporatif pedler gibi çeşitli düzenekler kullanılabilir.
Bunun dışında, buharlaşan ve hava ile birlikte
ortama verilen suyun tedariği için, yani sürekli
olarak nemlendirme işlemini gerçekleştirebilmek
için su sürekli olarak sistemde sirküle ettirilir.
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2.2. Endirekt (Dolaylı) Evaporatif
Soğutma (EES) Sistemleri
Endirekt evaporatif soğutma teknolojisi, proses havası
ile nemlendirilerek soğutulan hava arasındaki ısı ve kütle
transferi temeline dayanır [10]. Endirekt evaporatif
soğutma sistemlerinde, direkt evaporatif soğutma
sistemlerine göre sistemde iki farklı hava yer almaktadır
(Şekil 4). Birincil hava, dış ortamdan alınıp DES
sistemindeki prensip ile soğutulup nemlendirilir. Sonraki
aşamada, havadan havaya plakalı ısı değiştiricisine
gönderilir ve plakalar soğumaya başlar. Bu sırada, ikincil
hava da diğer taraftan evaporatif ısı değiştiricisine
alınır. Birincil hava egzoz edilirken, ikincil hava duyulur
olarak soğur ve bir fan yardımı ile ortama verilir.

Şekil 4. Endirekt evaporatif soğutmanın çalışma prensibi

Endirekt evaporatif soğutma sistemlerinin tercih
edilme sebebi, DES sistemlerine göre insan sağlığı
ve konforu açısından daha düşük nem oranına
sahip havanın ortama verilebiliyor olmasıdır.
Fakat EES sistemlerinde kullanılan ısı
değiştiricisinden dolayı, soğutma performansı
daha düşük değerlerdedir. EES sistemlerinin
soğutma performansını arttırmaya yönelik
farklı çalışmalar yapılmaktadır.

Endirekt evaporatif soğutmanın psikrometrik
diyagramda gösterimi Şekil 5’te verilmiştir. (1)
hal noktası dış ortamdan alınan sıcak ve kuru
havayı (birincil hava) göstermektedir. (2) hal
noktası birincil havanın evaporatif ısı değiştiricide,
nemlendirilerek soğutulmuş halini, (3) hal noktası
ise, (2) hal noktasındaki nemli ve soğuk havanın,
havadan havaya plakalı ısı değiştiricisinden
geçirilip egzoz edilen halini göstermektedir. Son
olarak (4) hal noktası, dışarıdan alınıp evaporatif
ısı değiştiriciden geçirilerek ortama verilen, nem
oranı kısmen düşük olan soğutulmuş havadır.

Şekil 5. Endirekt evaporatif soğutmanın
psikrometrik diyagramda gösterilmesi

Bu sistemlerde, dönüş havası nemlendirilerek
soğutulur ve evaporatif ısı değiştiriciden geçirilip egzoz
havası olarak atılır. Aynı zamanda, dışarıdan alınan
taze hava ısı değiştiriciye gönderilerek soğutulup,
bir fan yardımıyla ortama verilir. Sonuç olarak, daha
iyi bir soğutma performansı elde edilebilir [11].

2.2.1. Rejeneratif-1 Endirekt
Evaporatif Soğutma Sistemleri
Şekil 6’da gösterildiği gibi endirekt evaporatif
soğutma sistemlerinde, her zaman ikincil hava
olarak taze hava kullanılmaz. Bazı koşullarda,
ikincil hava olarak iklimlendirilecek olan ortamdan
alınan havadan (dönüş havasından) yararlanılır.
Şekil 6. Rejeneratif-1 EES’nin çalışma prensibi
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2.2.2. Rejeneratif-2 Endirekt
Evaporatif Soğutma Sistemleri
Şekil 7’de gösterilen sistemde birincil hava ortamdan
alınan hava, ikincil hava dış ortamdan alınan taze
havadır. Sistemin çalışma şekli, temel olarak dış
havanının nemlendirilerek soğutulmasının ardından ısı
değiştiriciden geçirilerek dönüş havasının soğutulması
prensibine dayanır. İkincil hava egzoz havası olarak
atılırken, birincil hava fan yardımı ile ortama verilir.
2.3. Endirekt/Direkt (İki Kademeli)
Evaporatif Soğutma Sistemleri
Şekil 8’de gösterilen iki kademeli sistemlerin
kullanılmasının amacı, endirekt sistemde ortama verilen
havanının sıcaklığı ve nemi arasındaki optimizasyonu
gerçekleştirerek, daha iyi konfor şartlarına
erişebilmektir. Bu yüzden endirekt sistemlerdeki fan
çıkışına direkt sistem aynen bağlanarak, havanın
sıcaklığı bir miktar daha azaltılır ve nem oranı
arttırılır. Tek kademeli sistemler ile kıyaslandığında,
kuru termometre sıcaklığında önemli ölçüde düşüş
sağlanabilmektedir. Ancak ortama verilen havanın
nem oranı, DES sistemlerinden verilen havanın
nem oranından daha yüksek değerdedir. Bu sistem
ile istenilen soğutma yükü değerlerine ulaşılabilir
fakat konfor şartları açısından yüksek nem olumsuz
sonuçlar yaratabileceğinden dolayı, nem oranının
istenilen değerlere düşürülebilmesi için ekstra bir
nem alma işleminin uygulanması gerekir [12].

Şekil 7. Rejeneratif-2 EES’nin çalışma prensibi

Şekil 8. İki kademeli sistemlerin çalışma prensibi [9].

Sistemin çalışma prensibi, Şekil 9’da verilen
psikrometrik diyagramda gösterilmiştir. (1) hal noktası
dış ortamdan alınan sıcak ve kuru havayı, (2) hal
noktası dışarıdan alınıp evaporatif ısı değiştiricide
nemlendirilerek soğutulan havayı göstermektedir.
(3) hal noktası, evaporatif ısı değiştiriciden egzoz
edilen havayı temsil ederken, (4) hal noktası, dış
ortamdan alınıp evaporatif ısı değiştiriciden geçirilen,
nem oranı ve sıcaklığı düşük olan havayı gösterir
(DES sistemine gönderilen hava). (5) hal noktası
ise, DES sisteminden çıkan ve ortama verilen
nem oranı yüksek, sıcaklığı düşük olan havadır.
EES sistemlerinde de olduğu gibi, soğutma
performansını arttırmaya yönelik olarak dönüş
havasının sistemde tekrardan kullanıldığı
farklı uygulamalarda mevcuttur.
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Şekil 9. İki kademeli sistemin psikrometrik
diyagramda gösterilmesi
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2.3.1. Rejeneratif-1 Endirekt/Direkt
Evaporatif Soğutma Sistemleri
Aynı endirekt evaporatif sistemlerde olduğu gibi
endirekt/direkt sistemlerde de ikincil hava olarak
her zaman taze hava kullanılmaz. Şekil 10’da verilen
rejeneratif-1 direkt-endirekt evaporatif soğutma
sistemlerinde ikincil hava olarak taze hava yerine
iklimlendirilen ortamdan alınan dönüş havası
kullanılmaktadır. Bu sistemlerde, dönüş havası
(ortamdan alınan hava) nemlendirilip soğutularak
evaporatif ısı değiştiriciye gönderilir. Endirekt/Direkt
evaporatif soğutma sistemlerinden farkı budur. Sonuç
olarak, daha iyi bir soğutma performansı elde edilir [11].
2.3.2. Rejeneratif-2 Endirekt/Direkt
Evaporatif Soğutma Sistemleri

Şekil 10. Rejeneratif-1 direkt-endirekt
evaporatif soğutma çalışma prensibi

Şekil 11’de verilen sistemde birincil hava ortamdan
alınan havadır. İkincil hava ise dış ortamdan
alınan taze havadır. Sistemin çalışma şekli, temel
endirekt/direkt evaporatif soğutma sistemleriyle
benzerdir. Aralarındaki tek fark, sisteme giren
havaların farklı özelliklerde olmasıdır.
3. EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN
YAPISAL ELEMANLARI
3.1. Sirkülasyon Pompası

Şekil 11. Rejeneratif-2 direkt-endirekt
evaporatif soğutma çalışma prensibi

Genel olarak hat tipi (inline) olan santrifüj pompalardır
ve kapalı sistemlerde su sirkülasyonu için kullanılırlar.
Çoğunlukla genleşme tankı ile beraber kullanımı mevcuttur. Kullanım kolaylığına sahiptirler. Aynı eksen üzerinde
olan emme ve basma flanşları ile boru hattına rahatlıkla bağlanırlar. Bakımları kolaydır. Konutsal ve endüstriyel
tesislerde sıcak su, soğuk su, besleme suyu sirkülasyonlarında kullanırlar. Islak rotorlu olan tipleri mevcuttur.
Yeni çalışmalar doğrultusunda ciddi enerji verimliliği sağlayan bir pompa tipidir. Yeni tasarımlarında frekans
kontrolü esastır. Bu sayede sistemdeki ihtiyaca göre sabit hız, sabit basınç ve değişken basınç değerleri
için çalıştırılabilirler. Genel olarak binalarda, konutlarda, AVM’lerde HVAC sistemlerinde kullanılırlar [4].
3.2. Nemlendirici Elemanlar
Tanım olarak nemlendirme, havadaki su buharı miktarının arttırılması
işlemidir. Evaporatif soğutma sistemlerinde
nemlendirme işlemi farklı nemlendirici elemanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
3.2.1. Islak Dolgulu Nemlendiriciler
Şekil 12’de verilen ıslak dolgulu nemlendiricilerde hava, petek veya sıkıştırılmış delikli geçirgen levhadan
yapılmış geniş bir yüzeyden geçerken bu levhalar tarafından soğurulmuş (absorbe edilmiş) su ile temas
etmektedir. Burada dönen diskli nemlendiriciler ve hava yıkayıcılardan farklı olarak hava içine kireç
ve tortu taşınmaz yani ıslak dolgu aynı zamanda filtre görevi görerek nemlendirme işleminin yanında
havayı temizlemektedir. Bu nemlendiriciler için ortalama hava hızı 0,5 ile 3 m/s arasındadır [7].
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Şekil 12. Islak dolgulu nemlendirici [7].

3.2.2. Pulverizetörlü Nemlendiriciler
Şekil 13’te verilen pulverizetörlü nemlendiricilerde, su damlaları hava akımı içine püskürtülerek doğrudan
buharlaştırılmaktadır. Püskürtme işlemi çok sayıda püskürtme nozulu ile yapılır ve toplama havuzundan
pompa yardımıyla alınan su nozullara gönderilir. Ayrıca damla tutucu buharlaşmamış
su damlalarını tutar ve toplama havuzuna gönderir [7].

Şekil 13. Pulverizetörlü nemlendirici [7].

3.2.3. Tamburlu (Döner
Diskli) Nemlendiriciler

Şekil 14. Tamburlu nemlendirici [7].
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Şekil 14’te verilen tamburlu nemlendiricilerde,
köpük malzeme ile kaplı bir tambur, dönerken
su dolu bir tanka daldırılır ve tambur
çevresindeki dolgu ıslanır. Tambura gelen
kuru hava, tamburun çevresinden merkezine
doğru geçerken nemlenir ve ünitenin
üstündeki menfezden dışarı çıkar. Bu cihazlar
su seviyesini ve nemi gösteren ekipmanlara
sahip taşınabilir ünitelerdir. Birçok yerde
kullanılabilirler [7]. Hava debisi, en yüksek
gürültü seviyesine ve ortam hacmine göre
ayarlanabilir. Bu cihazlardaki su toplama
tavası düzenli olarak temizlenmelidir. Dönen
tamburun ömrü sınırlıdır ve işletme şartlarına
bağlı olarak gerektiğinde değiştirilmelidir [7].
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3.3. Damla Tutucu
Püskürtülen suyun buharlaşmayan
(1 m³ havada 2 kg’a kadar) kısmının tutulması için damla
tutucu kullanılması çok önemlidir. Damla tutucular su
damlalarının düz bir yol izlemesine imkan vermeyen ve
hava ile su buharının içinde kolayca geçebildiği birbirine
paralel özel şekillendirilmiş plakalardan oluşur (Şekil 15).
Su damlası damla tutucu yüzeylerdeki tutucu
yüzeyine çarptığı zaman kendi ağırlığı (yerçekimi)
ile toplama havuzuna süzülür [7].
Şekil 15. Damla tutucuların farklı
kanat açılı modelleri [13].

3.4. Su Tankı ve Toplama Havuzu

klima uygulamalarında kullanılırlar.

Evaporatif soğutma sistemlerinde su tankı ve
toplama havuzu tek bir depo gibi düşünülebilir.
Fakat ayrı kullanıldıkları sistemlerde mevcuttur.
Su tankı, pompanın nemlendiriciye göndermek
üzere su çektiği kaynaktır. Toplama havuzu ise
pompa aracılığı ile nemlendiriciye gönderilen
suyun, buharlaşmayan kısmının biriktiği yerdir.

Silindir kanat tip; Alçak ve orta basınçlı
sistemlerde ve kurutma ve boyama
kabinlerinin egzozlarında kullanılırlar.
Kılavuzlu silindir tip; Alçak statik basınçlı,
büyük hava debileri için kullanılırlar [14].

Sistemdeki su deposunda bulunan suyun sürekli
olarak sirküle edilmesi gerekmektedir. Çünkü
durgun suda oluşan bakteriler insan sağlığı
açısından tehlike arz eder. Bu yüzden su tankı
ve toplama havuzunun ayrı kullanılması insan
sağlığı açısından daha iyi sonuçlar vermektedir.

Evaporatif soğutma sistemlerinde kullanılan ısı geri
kazanım cihazlarında, egzoz havası proses havasının
ısıl enerjisini alır ve bu şekilde proses havasının
soğutma yönünden şartlandırılmasını sağlar. Aynı
zamanda filtreleme yaptığı için iç ortam havasını
temizler [15]. IGK cihazları, paralel, ters ya da çapraz
akışlı olabilen, havadan havaya ısı geçişi sağlayan
ısı değiştiricilerdir. Kış koşulunda egzoz havasındaki
ısı enerjisi, bina içine gönderilecek olan taze havaya,
yaz koşulunda proses havasındaki ısı enerjisi, egzoz
havasına aktarılarak geri kazanım sağlanır [16].

3.5. Fanlar
Evaporatif soğutma sistemlerinde emme ve üfleme
fanı olarak iki farklı fan tipi kullanılmaktadır. Bu
fanlar havanın ortamdan emişini ya da sistemden
ortama hava verilişini sağlamaktadır. Fanların sayıları
kullanılacak olan ESS'e göre farklılık gösterebilir.
Evaporatif soğutma sistemlerinde, düşük enerji
tüketimlerinden dolayı eksenel (aksiyal) fanlar tercih
edilir. Aksiyal tip fanlarda basınç farkı oluşturularak
meydana gelen havanın hareketi eksenel yöndedir.
Aksiyal tip fanlar pervane kanatlı tip, silindir kanat tip
ve kılavuzlu silindir tip olmak üzere üç kısma ayrılır [14].
Pervane kanatlı tip; Alçak, orta ve yüksek
basınçlı genel ısıtma, havalandırma ve

3.6. Isı Geri Kazanım (IGK) Cihazları

IGK cihazı, birbirine karışmayan sıcak ve soğuk
hava kanallarından ibaret olup, şematik olarak Şekil
16’da görülmektedir. Cihazın temel bileşenleri:
(1) Birden fazla sayıda plakalı ısı değiştiricinin
bir araya getirilmesi ile oluşturulan ısı değiştirici
grubu, (2) Egzoz ve proses hava akışlarını sağlayan
iki adet radyal tipte plug-fan, (3) Hava ile birlikte
taşınan katı parçacıkların engellenmesi için iki
adet filtre ve (4) Hava akışına uygun şekilde
tasarlanmış hava kanalları olarak sayılabilir [16].

Şekil 16. Isı geri kazanımlı havalandırma cihazı ve bileşenleri [16].
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4. EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN
KULLANIM ALANLARI
Evaporatif soğutma sistemleri; konfor
iklimlendirmesi yanında tekstil fabrikalarında,
güç santrallerinde, dökümhanelerde, fırınlarda,
depolarda, otel mutfaklarında, atölyelerde konfor
ve proses şartlarını iyileştirmek, verimi arttırmak
amacıyla yoğun olarak kullanılırlar [2].
4.1. Konfor Şartlarına Gerek Duyulmayan Alanlar
4.1.1. Direkt ESS’nin Kullanım Alanı
•Tarım Sektöründe
•Hayvancılık Sektöründe
•Sanayide
4.1.2. Endirekt ESS’nin Kullanım Alanı
•Gaz Türbin Santrallerinde
•Jeotermal Santrallerde
•Kojenerasyon - Trijenerasyon Sistemlerinde
•Petrokimya Tesislerinde
•Sanayide (Soğutma Sistemlerinde)
•Hava Soğutmalı Su Soğutucularında
•Hava Soğutmalı Soğutma Sistemlerinde
•Kuru Tip Soğutucularda
•Hava Soğutmalı Soğuk Depolarda
•Özel Soğutma Sistemlerinde
(Muhtelif Hava Soğutmalı Serpantinler)
4.2. Konfor Şartlarına Gerek Duyulan Alanlar
4.2.1. Direkt ESS’nin Kullanım Alanı

Evaporatif soğutma sistemlerinde pompa gücü
aşağıda verilen bağıntıyla hesaplanmaktadır.
(1)
Bu formülasyonda,
suyun hacimsel debisini
(m3/s),
suyun yoğunluğunu (kg/m3),
g yer çekimi ivmesini (m/s²),
pompa verimini ve
H basma yüksekliğini göstermektedir (mSS) [18].
Sistemlerde kullanılacak fanların güçleri aşağıdaki
bağıntı kullanılarak hesaplanmaktadır [18].
(2)
Etkinlik katsayısı (COP) tanım olarak, termodinamikte
ısı pompaları ve soğutma makinalarının verimini
belirten performans katsayısıdır. Bu katsayı
evaporatif soğutma sistemlerinde, soğutma
havasından çekilen duyulur ısı yükünün enerji
tüketimine oranı olarak ifade edilmektedir [19].
(3)
5.1. Direkt Evaporatif Soğutma
Sisteminin Termodinamik Analizi
Direkt sistemlerin buharlaşma performansı,
“performans faktörü” (PF) adı verilen bir
terimle simgelenir ve değeri gerçek sıcaklık
düşümünün teorik sıcaklık düşümüne oranıdır.

•Özel konum ve şartlardaki Endüstriyel Mutfaklarda
•Özel konum ve şartlardaki Endüstriyel Tesislerde
4.2.2. Endirekt ESS’nin Kullanım Alanı
•Hava Soğutmalı Su Soğutma Cihazlarında (Chiller)
•Büyük Çatı Tipi Klima Sistemlerinde
5. TERMODİNAMİK ANALİZ
Çalışma kapsamında evaporatif soğutma sistemlerin
de yer alan DES, EES ve kombinasyonlu sistemlerin
termodinamik hesaplamaları gerçekleştirilmiştir.
Yapılan hesaplamalarda duyulur soğutma yükü
2 kW kabul edilmiş ve hava şartları Tkt=37°C
ve Tyt=22°C olan İzmir ili için değerlendirmeler
yapılmıştır. ASHRAE konfor şartlarına göre
incelemeler gerçekleştirilmiştir [17].
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(4)

Tgh: Giren havanın sıcaklığı (°C)
Tçh: Çıkan havanın (üfleme havası) sıcaklığı (°C)
Tgh,YTS: Giren havanın yaş termometre sıcaklığı (°C) [1].
Ele alınan sistemde PF=%85 kabul edilerek
termodinamik analiz gerçekleştirilmiştir.
Hesaplamalar sonucunda çıkış hava koşulları
Tkt=24°C ve BN=%82 olarak belirlenmiştir. Sistem
ASHRAE konfor standardını sıcaklık yönünden
sağlarken, nem açısından sağlamamaktadır.
Sistemden geçen havanın kütlesel debisi
aşağıdaki bağıntı kullanılarak belirlenmektedir.
(
: Duyulur soğutma yükü,
Havanın özgül ısısı).
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(5)

Soğutma kapasitesini sağlayacak havanın kütlesel
debisi yukarıdaki denklem kullanılarak 0,156 kg/s
olarak belirlenmiştir. Fan gücünün hesabında
petekteki basınç kaybı 40 Pa kabul edilmiştir. Bu
debi değerinini sağlayacak fanın gücü 8 W (Watt)
olarak hesaplanmıştır. Mevcut üretilen fanların
kapasiteleri dikkate alındığında uygulamada
en düşük kapasiteye sahip 70 W gücündeki
bir fanın kullanılması uygun görülmüştür.
Sirkülasyon pompasının gücü, sistem için gerekli su
akışını sağlayacak şekilde 1 W olarak hesaplanmıştır.
Yapılan araştırmalar sonucunda bu kadar düşük
güçlerde çalışan pompaların mevcut sistemlerde
kullanılmadığı görülmüştür. Bu nedenle sistemde
40W gücünde bir sirkülasyon pompasının kullanıldığı
dikkate alınmıştır. Sistemin toplam enerji tüketimi
110W olarak hesaplanmış ve çalışma kapsamında
incelenen direkt evaporatif soğutma sisteminin
COP değeri 18,18 olarak belirlenmiştir.
5.2. Endirekt Evaporatif Soğutma
Sisteminin Termodinamik Analizi
Endirekt sistemdeki performans faktörü (PFEÜ);
(6)
Tgh: Giren havanın sıcaklığı (°C)
Tçh: Çıkan havanın (üfleme havası) sıcaklığı (°C)
Tgh,YTS: Giren havanın yaş termometre sıcaklığı (°C)

Nemlendiriciye girmeden önceki hava ile IGK cihazına
girmeden önceki havanın, dış hava olması durumunda
aşağıdaki eşitlik geçerli olmaktadır [1].
(7)

Çalışma kapsamında IGK cihazlarının verimleri
%55 olarak kabul edilmiştir. Isı geri kazanım
cihazlarında basınç kayıplarının 100~250 Pa
aralığında kalması önerilmektedir [20]. Bu
çalışmada ısı geri kazanım cihazında 100 Pa
basınç kaybı olduğu durum dikkate alınmıştır.
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Sistemden geçen havanın kütlesel debisi denklem
5 kullanılarak hesaplanmaktadır. Havanın
kütlesel debisi 0,284 kg/s olarak belirlenmiştir.
Soğutma havası için gerekli debiyi sağlayacak
fan ile buharlaşma peteği üzerinde hava akışını
sağlayacak fanların toplam gücü 83,7 W olarak
hesaplanmıştır. Sistemde 70 W gücünde iki adet
fanın kullanılması durumu dikkate alındığında
toplam fan gücünün 140 W olduğu belirlenmiştir.
Sirkülasyon pompasının gücü, DES sisteminde
kullanılan pompanın güç değerine sahip olduğu
görülmektedir. Bu nedenle sistemde 40 W gücünde
bir sirkülasyon pompası seçilmiştir. Sistemin toplam
enerji tüketimi 180 W olarak hesaplanmıştır. Çalışma
kapsamında incelenen endirekt evaporatif soğutma
sisteminin COP değeri 11,11 olarak belirlenmiştir.
5.3. Direkt/Endirekt Evaporatif Soğutma
Sisteminin Termodinamik Analizi
Direkt/Endirekt sistemler, endirekt sistemin son
kısmına direkt sistemin bağlanmasıyla oluşurlar. Isı
geri kazanım cihazından çıkan hava, tekrar DES ile
soğutularak ortama gönderilir. Dolayısıyla, direkt ve
endirekt evaporatif soğutma sistemlerinde yapılan
termodinamik analizler, birlikte değerlendirilmektedir.
EES sisteminden çıkan havanın koşulları
hesaplamalar sonucunda Tkt=29,9°C
ve BN=%40 olarak bulunmuştur.
Bu hava daha sonra DES sisteminde
Tkt=24,5°C ve BN=%66 özelliklerine getirilerek
ortama gönderileceği belirlenmiştir.

: Nemlendiriciye girmeden önceki
havanın sıcaklığı ile ısı geri kazanım cihazına
giren havanın sıcaklık farkı (°C) [1].

: Isı geri kazanım cihazının verimi

İncelenen sistemde
=%46,7 hesaplanarak,
çıkış hava koşulları Tkt=29,9°C ve BN=%40
olarak belirlenmiştir. Sistem, ASHRAE
konfor standardını nem açısından sağlarken,
sıcaklık yönünden sağlamamaktadır.

Denklem 5 kullanılarak sistemden geçen havanın
kütlesel debisi 0,159 kg/s olarak hesaplanmıştır.
Bu debiye göre sistemdeki fanların toplam gücü
57,4 W olarak belirlenmiştir. Sistemde 70 W
gücünde iki adet fanın kullanılması durumu dikkate
alındığında toplam fan gücünün 140 W olduğu
belirlenmiştir. Sistemde kullanılacak sirkülasyon
pompalarının güçleri, DES sistemindeki pompanın
gücü ile aynı değere sahiptir. Sistemde iki adet pompa
kullanıldığından dolayı toplam güç 80 W olarak
bulunmuştur. Bu sistemin toplam enerji tüketimi 220
W olarak hesaplanmıştır. İncelenen direkt/endirekt
sistemin COP değeri 9,09 olarak belirlenmiştir.
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5.4. Endirekt Evaporatif ve Soğutma Serpantinli İki
Kademeli Soğutma Sisteminin Termodinamik Analizi
İncelenen iki kademeli soğutma sistemi endirekt
evaporatif soğutma sisteminin, soğutma serpantinli
sistemden önce kullanılmasıyla oluşturulur. Bu sistemde
sırasıyla EES sisteminin ve soğutma serpantininin yük
dağılımları 1,125 kW ve 0,875 kW olarak hesaplanmıştır.
Endirekt evaporatif soğutma sisteminden çıkan
hava Tkt=29,9°C ve BN=%40 özelliklerinde soğutma
serpantinine girmektedir. Soğutma serpantininde
5,45 °C düşüş olacak şekilde hesaplamalar
yapılmıştır. Soğutma serpantininde gerçekleştirilen
soğutma işleminde yoğuşmanın olmadığı kabul
edilerek hesaplamalar yapılmıştır. Serpantinden
ortama verilen havanın koşulları, Tkt=24,55°C ve
BN=%52 olarak belirlenmiştir. Bu çıkış özellikleri
ASHRAE konfor standardını sıcaklık ve nem açısından
sağlamaktadır. Uygulamada soğutma serpantinlerinde
yoğuşma olmasından dolayı havanın mutlak nem
değerinde azalma meydana gelmektedir. Bu durum
konfor açısından avantaj olarak ifade edilebilir.
Sistemdeki hava debisi, direkt/endirekt sistemin
debisi ile aynı olup 0,159 kg/s değerine sahiptir. Bu
çalışmada soğutma makinasında 350 Pa basınç kaybı
olduğu kabul edilmiştir. Birinci fanın gücü 28,7 W olarak
hesaplanmıştır; fakat incelemede 70 W gücündeki bir
fanın kullanılması dikkate alınmıştır. İkinci fanın gücü

92,23 W olarak belirlenmiştir, yapılan incelemede 100 W
gücündeki fanın kullanılması durumu değerlendirilmiştir.
Bu durumda sistemde kullanılan fanların toplam fan
gücü 170 W olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, sistemde
kullanılan pompanın gücü 40 W olarak hesaplanmıştır.
Soğutma serpantini için gerekli olan soğutma yükü
su soğutma makinası (chiller) ile sağlanmaktadır.
Sistemde kullanılan su soğutma makinasının
soğutma etki katsayısı 3 olarak kabul edilmiştir.
Bu durumda su soğutma makinasının çekmiş olduğu
güç 291,67 W olarak hesaplanmıştır. Sistemin harcadığı
toplam güç 501,67 W olarak bulunmuştur. Endirekt
evaporatif ve soğutma serpantinli iki kademeli soğutma
sisteminin COP değeri 3,987 olarak hesaplanmıştır.
6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Evaporatif soğutma sistemlerinin ilk yatırım, işletme ve
bakım maliyetlerinin oldukça düşük olduğu ve bu yönden
sektörde yaygın bir kullanım alanına sahip
oldukları bilinmektedir. Ayrıca yürütülen
çalışmalarda da bu sistemlerin
ihtiyaca göre farklı soğutma sistemleri
ile akuple kullanılmaları halinde yüksek
nemlilik gibi dezavantajlarının da
giderilebildiği görülmektedir.

Şekil 17. Termodinamik analizleri yapılan sistemlerin psikrometrik diyagramda gösterimi
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Bu çalışmada evaporatif soğutma sistemleri
kapsamlı olarak incelenmiş, evaporatif soğutucular
ile ilgili çalışmalar ve yapılan uygulamalar detaylı
olarak aktarılmıştır. Farklı evaporatif soğutma
uygulamalarının termodinamik analizleri
gerçekleştirilerek verim tanımları verilmiş ve
sistemler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Şekil 17’de yapılan analizler sonucu elde edilen
değerler psikrometrik diyagramlar üzerinde
gösterilmiş, incelenen her bir sistem için ayrı ayrı
sonuçlar ortaya konulmuştur. Şekil 17 (a)’da DES
sisteminde gerçekleşen soğutma işleminden elde
edilen sonuçlara göre, sistemin COP değeri 18,18
olarak hesaplanırken, Şekil 17 (b)’de verilen EES
sisteminde bu değer 11,11 olarak hesaplanmıştır.
DES sistemi soğutma performansı açısından daha iyi
sonuçlar verirken, sistem çıkışında ortama verilecek
havanın termodinamik özellikleri incelendiğinde
bu değerlerin kapalı ortamlar için konfor şartlarını
sağlamadığı görülmektedir. Ancak EES sistemi
nem oranı açısından daha iyi sonuçlar vermektedir.
Bu durum göz önünde bulundurulduğunda DES
sistemlerinin açık alanların iklimlendirilmesinde
uygun olduğu, EES sistemlerinin ise kapalı alanların
iklimlendirilmesinde uygun olduğu görülmektedir.
Şekil 17 (c)’de verilen direkt/endirekt evaporatif
soğutma sisteminin termodinamik analizi sonucunda
COP değeri 9,09 olarak belirlenmiştir. Şekil 17 (d)’de
verilen endirekt evaporatif ve soğutma serpantinli iki
kademeli soğutma sistemininde ise COP değeri 3,987
olarak bulunmuştur. Sistemler karşılaştırıldığında;
soğutma serpantinli sistemde soğutma havasının
konfor şartlarını sağladığı diğer sistemde ise
mutlak nemin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Ancak direkt/endirekt evaporatif soğutma
sisteminin nem yönünden DES sistemine göre
sağladığı avantaj da göz ardı edilemez niteliktedir.
Ayrıca serpantinli sisteme EES entegrasyonu
ile sistem COP’sinin azaldığı görülmektedir.
Bu sonuçlar değerlendirildiğinde evaporatif soğutma
sistemlerinin gerek yalın kullanımlarında gerekse
diğer sistemlerle entegrasyonu ile göz ardı edilemez
avantajlar sunduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan
çalışmaların uygulamaya dökülmesi ve çeşitli
parametre değişimleri ile sistem performansının
daha da yükseltilebileceği düşünülmektedir.•
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2
Aday

3
Aera

4
Akantel

5
A Klima

6
Ak-Maks

7
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Eğitim ve Danışmanlık
Training and Consulting

Mekanik Tesisat, Taahhüt ve Proje
Mechanical Installation Consultancy and Contracting

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

İzolasyon Malzemeleri
Insulation Materials

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

Soğutma Ekipmanları
Refrigeration Equipments

Mekanik Tesisat Ekipmanları
Mechanical Installation Equipments

Fan
Fan

Isı Değiştirici
Heat Exchanger

Frigorifik Soğutma
Frigorific Refrigeration

Ticari Tip Buzdolabı / Teşhir Reyon
Refrigerated Display Cases

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

Endüstriyel Soğutma
Industrial Refrigeration

Soğuk Oda Cihazı ve Paneli
Cold Room Unit and Panels

Su Soğutma Kulesi
Water Cooling Tower

Kuru ve Islak Kuru Soğutucular
Dry and Wet Dry Cooler

Su Soğutma Grubu
Water Chiller

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

Fan Coil
Fan Coil

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

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

Sıra / No

Faaliyet Alanları

10 Almira

11 Arel Havalandırma

12 Argemsan

13 A.T.C.

14 Ay-Pas

15 Bal-Ay-Ka Müh.

16 Barlas Soğutma

17 Başarır Soğutma

18 Birim Teknik

19 Buzçelik

20 Bütaş Klima

21 CFM Soğutma

22 Cantek

23 Coşgun Furkan İnş.

24 Daikin

25 Damla İklimlendirme

26 Delta Klima

27 Dinamik Isı

28 DK Müh.

29 Doğu İklimlendirme

30 Dünya Rezistans

31 Egefer

32 Egetek Makina

33 Ege Vizyon

34 Ekinoks

35 Ekofin

36 Ekonsat

37 Ema Enerji

38 Emsaş

39 Eneko

40 Ercan Teknik

41 Ergül Teknik

42 Erhalim

43 FabricAir

44 Fanko

45 Form

46 Friterm

47 GMD Genel Mekanik Dizayn

48 Güldem

49 HB Mekanik

50 HCS Teknik
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Fan

Isı Değiştirici
Heat Exchanger

Frigorifik Soğutma
Frigorific Refrigeration

Ticari Tip Buzdolabı / Teşhir Reyon
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51 Isıdem

52 İmbat

53 İmas

54 Jet İklimlendirme

55 Karataş Soğutma

56 Karyer

57 Klas Klima

58 Klimasan

59 Kliterm

60 Lazer

61 Makro Teknik

62 Masvent

63 Matesis

64 Mekanik Tesisat

65 Messan

66 Meytes Tesisat

67 Mitsubishi Electric

68 MS Klima

69 MTT

70 Net Soğutma

71 Nursaç Havalandırma

72 Ontek

73 Otto Otomasyon

74 Öge Müh.

75 Öztaş/GreenCooler

76 Pnöso

77 Rast Enerji

78 RD Grup

79 Ref Isı

80 Rothenberger

81 Savaşlar

82 Sevel Dondurma Makinaları

83 Sisbim

84 SPA Mekanik

85 Tayfun İklimlendirme

86 Teknion

87 Terkan

88 Termokar

89 Termomak

90 Termosan

91 Tolerans Müh.

92 Trio İklimlendirme

93 Tunç Tesisat

94 Türkoğlu Makina

95 Ulus Soğutma

96 Uzay Mekanik

97 Üntes

98 Venco

100 Yılmazer

99 Vengrup
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