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Ülkemizde ulusal ve uluslararası seviyede sektörel kongre,
konferans ve sempozyumlar düzenlenmektedir. Bilimsel ça-
lışmaların ve son teknolojik yeniliklerin sektörde yer alan
üniversiteler, firmalar, çalışanlar arasında paylaşılması ol-
dukça önemli bir durum, sektörün tüm paydaşları için ciddi
bir fırsattır. Geniş katılım ile düzenlenen sektörel bilimsel
toplantılarımızın başlıcası 1993 yılından bugüne her iki yılda
bir İzmir Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenle-
nen, “teskon-Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi”dir. tes-
kon’un yanı sıra, 1994 yılından bugüne her iki yılda bir Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından düzenlenen “Ulus-
lararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu”, 2005 ve
2007 yıllarında Antalya Makina Mühendisleri Odası tara-
fından düzenlenen “İKLİM-Ulusal İklimlendirme
Kongresi”diğer önemli bilimsel organizasyonlardır.

Ulusal örgütlerin düzenlediği bilimsel toplantıların yanı
sıra, 2010 yılında ülkemizde Dünya çapında önemli bir
sektörel kongre düzenlenecektir. Avrupa Isıtma ve İklim-
lendirme Dernekleri Federasyonu (REHVA) tarafından or-
ganize edilen "Clima 2010 - 10. Dünya Klima Kongresi"
2010 yılının Mayıs ayında Antalya' da yapılacaktır.
1980'lerden bu yana düzenli olarak yapılan Dünya Klima
Kongresi'nin tüm organizasyon sorumluluğu REHVA  ta-
rafından 2010 yılı için Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'
ne verilmiştir.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen teskon 2009 kongresi için
2 farklı makale çalışması yaptım. Bunlardan bir tanesi
“Kuru Soğutuculu Doğal Soğutma Uygulamaları ile İklim-
lendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliği”, diğeri ise “Tür-
kiye İklimlendirme ve Tesisat Sektöründeki İşletmelerde
Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Yönetimi Üzerine Öneriler”
makalesidir.

“Kuru Soğutuculu Doğal Soğutma Uygulamaları ile İklim-
lendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliği” makalemin özeti
şu biçimdedir: “Binalarda enerji yoğunluğunun azaltılması
ve enerji verimliliğinin artırılması günümüzde en temel kü-
resel konulardan bir tanesidir. Enerji verimliliğinin arttırıl-
ması için doğal kaynakların kullanımı her geçen gün
yaygınlaşmakta; bu amaca hizmet eden yeni teknolojilerin
ve ürünlerin geliştirilmesinin önemi daha da fazla hisse-
dilmektedir. 

Kış ve bahar aylarında binalarda ısıtma yapılması gerekir-
ken (dış kabuk), binaların iç kısmında (iç kabuk) soğutma
ihtiyacı olan bölümler olabilmektedir. Yirmi dört saat so-
ğutma ihtiyacı olan büyük bilgisayar ve server odaları, in-
ternet ve telekomünikasyon veri merkezleri, konferans
salonları, alış-veriş merkezlerinin enerji yoğun bölümleri,
ısı yoğun ofisler vb. kış aylarında soğutma gerektiren iç
ortam hacimlerindendir. 

Dış ortam sıcaklıklarının gerekli olan soğutma suyu sıcak-
lıklarının altına düşmesi ile birlikte doğal soğutma sistem-
leri kullanılabilir ve bu sayede önemli derecede enerji
tasarrufu sağlanır. Makalede dış ortamın düşük sıcaklığın-
dan faydalanarak doğal soğutma için kullanılan kuru so-
ğutuculu sistemler hakkında detaylı bilgiler verilmekte;
ülkemizdeki 79 şehre ait bin verileri kullanılmak vasıtasıyla
doğal soğutma ile enerji verimliliğinin ne oranda artırıla-
bileceği hesaplanmakta ve soğutma tesisatlarında, (dola-
yısıyla binalarda) enerji verimliliği vurgusu öne
çıkartılmaktadır. Bu bilgilerin yanı sıra kuru soğutucu üni-
telerin malzeme, performans, enerji kullanımı ve konstrük-
tif özellikleri hakkında da bilgi verilmektedir.”
“Türkiye İklimlendirme ve Tesisat Sektöründeki İşletme-
lerde Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Yönetimi Üzerine
Öneriler” makalemin özeti ise şöyledir: “Türkiye iklimlen-
dirme ve tesisat sektörü ülkemiz açısından yüksek öneme,
teknik alt yapı ve bilgi birikimine, örgütlülüğe, nitelikli
insan kaynağına, her yıl artan ulusal ve uluslararası pazar
payına sahip olmasına rağmen, araştırma, ürün geliştirme
ve yenilik (inovasyon) faaliyetlerinde olması gereken dü-
zeyin altında olduğu görülmektedir. İklimlendirme ve te-
sisat sektörü içerisinde kendi markası ile ürün imal eden;
araştırma, ürün geliştirme ve yenilik faaliyetlerine ayırdık-
ları kaynakları göreceli olarak kısıtlı olan  kobi niteliğindeki
işletmelerin Ar-Ge bölümlerinde, verimli ve çok yönlü  faa-
liyet yürütülebilmesi için, bu bölümlerin yönetim süreçle-
rine ve çalışma kapsamına yönelik önerileri içeren
makalede ele alınan konular, farklı sektörel kurumlarca
oluşturulmuş istatistikleri ve raporları, sektör derneklerinin
bir bölümü ile yapılmış Ar-Ge anketini, işletme uygulama-
larını ve  ürün geliştirme faaliyetleri içerisinde kazanılmış
deneyimleri kapsamakta olup, ilgili literatür çalışmaları ile
desteklenerek meslektaşlarımız ile paylaşılmıştır.”

“Türkiye İklimlendirme ve Tesisat Sektöründeki İşletme-
lerde Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Yönetimi Üzerine
Öneriler” çalışmasının içerisinde Türk ISK endüstrinin Ar-
Ge alt yapısı  da incelenmeye çalışılmaktadır. Çalışmanın
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içerisindeki iki önemli kısımı burada da paylaşmak istiyo-
rum. Aşağıdaki kısımlar makaleden bire bir alınmıştır.

1. Eurovent Sertifikası Verileri ve Türk ISK Sektörü Pazar
Payı Oranlarının Ar-Ge Faaliyetleri ile İlişkisinin Belirlenmesi
Eurovent Sertifikası, iklimlendirme, soğutma, klima ala-
nında kullanılan belli başlı ürün gamlarına yönelik isteğe
bağlı alınan, uluslararası “ispat” belgesidir. Ürünlerin kap-
asite ve performans değerlerinin, Avrupa ve diğer uluslar-
arası standartlara göre bağımsız test laboratuarlarında
doğrulandığını ispat eden; merkezi Paris’te bulunan Euro-
vent Sertifikasyon Firması tarafından verilen ürün sertifi-
kasıdır [1]. Geçerlilik gördüğü temel pazar Avrupa’dır.
Eurovent Sertifikası bir kalite veya güvenlik sertifikasyonu
olmayıp, yalnızca imalatçıların yazılımlarında ve teknik
ürün kataloglarında yayınladıkları/belirttikleri ürün perfor-
mans ve kapasite değerlerinin doğruluğunu sertifikala-
maktadır. Eurovent Sertifikasyon firmasının kurucusu ve
sahibi Brüksel merkezli Eurovent (isim değişikliği öncesi
Eurovent-Cecomaf) Derneği’dir.

Sayısı on dokuz olan Eurovent Sertifikasyon programları,
konfor klimaları, hassas klimalar, fancoil üniteleri, kanallı

fancoil üniteleri, soğutma grupları, oda soğutucu evapo-

ratörler, hava soğutmalı kondenserler, kuru soğutucular,

soğutma kuleleri, klima santralleri, soğutuculu teşhir do-

lapları, kanatlı borulu tip ısıtma ve soğutma eşanjörleri,

plakalı ve döner tip hava-hava eşanjörleri, hava filtreleri,

soğuk tavan üniteleri ve çatı tipi klima üniteleri ürün grup-

larını kapsamaktadır. Katılımcı firmalar birden fazla serti-

fikasyon programına dahil olabilmektedir. Eurovent

Sertifikasyon Programlarına Ürün Grubu Bazında Katılımcı

sayıları Tablo 1.’de verilmiştir. Klima Santralleri, soğutma

grupları ve fancoil ürün gruplarının sırasıyla en fazla sayıda

katılımcıya sahip programlar oldukları görülmektedir [1]. 

Ürünler için sertifikayı bir kez almak yeterli olmamaktadır.

Her program için farklı periyotlarda tekrar testleri yapıl-

ması zorunludur. Sertifika alma süresi, programın yapısına

bağlı olarak değişmekle birlikte -Eurovent’teki bürokratik

süreçlerin ve test merkezinin yoğunluğunun da etkisiyle-

yaklaşık 1,5 – 2 yılı bulabilmektedir. Sertifika bedeli prog-

ramda uygulanacak testlerin sayısına bağlı olarak değiş-

mektedir.  Bunun yanı sıra, Eurovent tarafından yıllık üyelik

bedeli alınmaktadır.

(¹) Eurovent web sayfasında “Soğutma Kuleleri” ve “Soğu-
tuculu Teşhir Dolapları” ürün gruplarına yönelik olarak ka-
tılımcılar belirtilmediği için sayılar tabloya aktarılamamıştır.    
(²) Certify All sertifikasına sahip toplam 10 ( Kuru Soğutu-
cularda 9) farklı ticari marka mevcuttur. Bu firmaların bir
bölümü diğer markaların grup firmaları bünyesinde yer al-
maktadır. Bu nedenle Certify All sahibi toplam 7 firma ol-
duğu biçimde bir yaklaşımda da bulunulabilir.    

(³) Certify All sertifikası, Oda Soğutucu Evaporatörler, Hava
Soğutmalı Kondenserler ve Kuru Soğutucular ürün grupları
için birlikte verilen bir sertifikadır. Bu sertifikaya sahip olan
firmanın, belirtilen ürün gruplarından herhangi birinin üre-
timini yapmıyor olması durumu hariç, ürün gruplarının tek
tek sertifikalanması yapılmamaktadır. 
(Kaynak: Eurovent web sayfası, Erişim tarihi Ocak 2008. Yuka-
rıda belirtilen sayılar bilgilerden derlenerek, tablolaştırılmıştır.)
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Ülkemizde, İstanbul’da (Gebze de dahil) 6 adet, İzmir’de 5
adet ve Ankara’da 2 adet olmak üzere, Eurovent sertifikası
olan toplam 13 firma vardır. Firmalarımız, klima santralleri
(10 katılımcı), kanatlı borulu tip ısıtma ve soğutma eşanjör-
leri (3 katılımcı), fancoil üniteleri (1 katılımcı) ve çatı tipi kli-
malar (1 katılımcı) olmak üzere 4 farklı program
kapsamında sertifikalanmıştır [1]. (Klima santrali progra-
mında şu an için üç katılımcı firmanın sertifikaları tekrar
testi onayı beklemektedir. Bir firmanın sertifika süreci yeni
sonuçlandığı için Eurovent web sayfasındaki listede henüz
yer almamaktadır.) Eurovent sertifikası olan işletme sayımı-
zın önümüzdeki yıllarda artacağı tahmin edilmektedir. Bu-
rada dikkat çeken önemli bir nokta vardır. Klima santralleri
programında Türk firmalarının oranı (%24)  dikkate değer
seviyede yüksektir. Bunun yanı sıra, ısıtma ve soğutma eşan-
jörü programının katılımcılarının tümü Türk firmalarıdır.

Eurovent’ten derlenen bu veriler İSKİD 2007 yıllık istatistik-
leri ile birlikte değerlendirildiğinde ortaya oldukça önemli
sonuçlar çıkmaktadır. Türk Firmalarının Eurovent Sertifikası
sahip oldukları ve olmadıkları birkaç örnek ürün grubunun
imalat, ihracat ve ithalat durumu incelendiğinde, Eurovent
sertifikasına sahip olduğumuz ürün gruplarında ithalatın ih-
racata oranla çok daha geride olduğu görülmektedir. Grafik
1 ve Grafik 2’den görüldüğü üzere Eurovent sertifikasına
sahip olduğumuz ürünlerin imalat, ihracat ve iç satış miktarı
ithal ürünlerin çok daha üzerindedir.

Grafik 1. Klima Santrali Hücreleri İmalat-İthalat-İhracat- İç Satış
verileri (adet) [2]

Grafik 2. Isı Değiştirici Bataryalar İmalat-İthalat-İhracat-İç Satış
verileri (adet-m2) [2]

Eurovent Sertifikasyon programlarına farklı kıtalardan
olmak üzere toplam 32 ülkeden 178 katılımcı firma mev-
cuttur. Ülkelere göre sertifikalı firma sayılarının gösterildiği
Tablo 2.’de, katılımcı sayısına göre ilk üçte İtalya (35),

Fransa (34), ve Almanya’nın (21) yer aldığı görülmekte;
Türkiye’nin 13 katılımcı ile ilk üç ülkeden hemen sonra
gelen 4. en fazla sertifikaya sahip ülke olduğu göze çarp-
maktadır [1]. 

1. Aynı Sayıda katılımcıya sahip ülkeler alfabetik olarak sı-
ralanmıştır. 
2. Aynı Firmanın farklı ticari markası (ya da markaları) Euroent
tarafından farklı markalar olarak nitelenebilmektedir. Bu du-

ruma uygun olarak sayım ve tablolaştırma yapılmıştır.
(Kaynak Eurovent web sayfası, Erişim tarihi Ocak 2008.
Yukarıda belirtilen sayılar bilgilerden derlenerek, tablo-
laştırılmıştır.)
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Grafik 3.’te ise soğuk su üretici gruplar ürün grubunda it-
halat ağırlıklı bir durum olduğu açıktır. Eurovent’in Soğutma
Grupları (LCP) programı incelendiğinde bu programda ülke-
mizden hiçbir firmanın yer almadığı görülmektedir [1]. Bu
durum da İmalat-İthalat-İhracat-İç Satış dengesini etkileyen
en önemli faktörlerden bir tanesi olarak yorumlanabilir.

Grafik 3. Soğuk su üretici grup İmalat-İthalat-İhracat-İç Satış ve-
rileri (adet) [2]

Eurovent sertifikası alımı sürecinin Ar-Ge çalışması gerek-
tirdiği düşünülürse, Ar-Ge faaliyeti yürüten ve bunu ürün-
lerine aldığı performans sertifikası ile ortaya koyan sektör
firmalarımızın pazar paylarını nasıl artıracağı çok açık bir
biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu durum ar-ge çalışmalarının
firmaların pazar payının artırılmasında önemli bir gösterge
olarak ortaya çıktığının da bir ispatıdır.

TÜBİTAK-TEYDEB desteklerinden yararlanan sektö-
rel firma sayısı verilerinden Ar-Ge alt yapısı durumu-
nun değerlendirmesi çalışılması
Araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak
daha ileri düzeye ulaşmak isteyen işletmeler, Ar-Ge çalışma-
ları kapsamında yapacakları harcamalarda farklı finansman
kaynakları kullanabilirler. Bunlar işletmenin öz kaynakları,
halka açık sermaye artırımı, banka kredileri, girişim (risk) ser-
mayesi,  uluslararası fonlar ve son yıllarda ülkemizde oldukça
ciddi miktarlarda ve yaygın bir biçimde verilen kamu destek
ve teşvikleri olabilir. Ülkemizin uluslararası düzeyde rekabet
gücünü artırmak; sürdürülebilir teknolojik, sosyal ve ekono-
mik gelişimi sağlayarak refahı yükseltmek en önemli ulusal
amaçlardan bir tanesidir [3]. Bu amaç doğrultusunda kamu
ya da kamu ile ilişkili kurumlar (TÜBİTAK-TEYDEB, TTGV,
KOSGEB ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) tarafından Ar-Ge
faaliyetleri desteklenmekte ve teşvik edilmekte; bu amaçla
kaynaklar her geçen yıl arttırılmaktadır (Bkz.Grafik 4) [4].

Ülkemizde araştırma kurumlarına, üniversitelere, araş-
tırmacı ve girişimcilere, kamu kurumlarına ve özel işlet-
melere yaygın olarak Ar-Ge desteği sağlayan ve Ar-Ge
faaliyetleri için ulusal düzeyde yönlendirici olan en
önemli kurum TÜBİTAK’tır [5],[6]. TÜBİTAK Ar-Ge destek
programları ve planlanan faaliyetler TÜBİTAK-TEYDEB
(Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) ta-
rafından yürütülmektedir. 

İklimlendirme ve tesisat sektörümüz içerisinde TÜBİTAK-
TEYDEB desteklerinden yararlanan firma sayısı verilerin-
den Ar-Ge alt yapısının durum değerlendirmesi çalışması
bir diğer yaklaşımdır. (TÜBİTAK’ın yukarıda belirtilen mis-
yonu ve öncülüğü nedeni ile bu kısımda TÜBİTAK-TEY-
DEB verilerinin incelenmesinin yeterli olduğunu
düşünmekteyim.) TEYDEB bünyesinde yürütülen destek
programlarına ilişkin istatistikler yıl içerisinde Ocak ve
Temmuz aylarında güncellenmektedir. Ağustos 2008 ta-
rihinde yapılan son güncellemeye istinaden TEYDEB ta-
rafından desteklenen kuruluş sayısı 2086’dır [7].
Ağustos 2008 tarihinde yayınlanmış olan, desteklenen
kuruluş listesi içerisinde sektörümüzden firmaların sayısı
tespit edilmeye çalışılmıştır.

2086 adet desteklenen kuruluşu içeren listeden sektörü-
müzün anahtar kelimeleri ile arama yapılmıştır. Anahtar
kelimeler olarak “ısıtma, soğutma, iklimlendirme, klima,
havalandırma, gaz, termik, ısı, tesisat, arıtma, boru,
pompa, vana, yalıtım, güneş enerjisi ve buhar” seçilmiştir.
Belirtilen arama kelimelerine istinaden -ikilemeler olmak-
sızın yapıla sayımda- 55 adet sektörel firma tespit edilmiş-
tir. Bu rakam oransal olarak genel toplam içerisinde
%2,63’e karşılık gelmektedir.

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, bu konuya
yönelik olarak teskon 2007 Kongre Bülteninde şu tespit-
lerde bulunulmuştur: “TÜBİTAK ve TTGV desteklerinden
(hibe ve kredi) yararlanan tesisat sektörü firma sayısı çok
az olup, desteklenen firma toplamından ancak %2 pay
almaktadır. Tesisat sektörünün aldığı toplam “hibe/kredi”
miktarı ise değer olarak toplamın %1,6'sıdır [8].” Görül-
düğü üzere rakamlar birbiriyle uyumludur. Sektörün devlet
desteklerinden yararlanma oranı yaklaşık %2 mertebele-
rindedir. Bu hali ile de Ar-Ge alt yapısının gelişmiş oldu-
ğunu iddia etmek güçtür.
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Grafik 4.  2000-2008 Yılları Arasında Araştırma Teknoloji Ge-
liştirme ve Yenilik Destek Programları Kapsamında Sağlanan
Destek Tutarının Yıllara Göre Dağılımı (Açıklama: 313 Milyon
YTL  2008 yıl sonu öngörüsü olup, 31 Ekim 2008 itibariyle öde-
nen tutar 217 Milyon YTL’ dir.) [4]




