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Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma sektörümüzün 
tüm paydaşlarına, üyelerimize ve sponsorlarımıza 

derneğimizin çalışmalarına vermiş oldukları destekler için teşekkürlerimizi sunarız.

Bu kitap, Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin 
2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu tarafından Sosyal ve Dernek Çalışmaları Komisyonu’nun 

katkıları ile hazırlanmıştır.



“Ben, manevî miras olarak hiçbir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. 

Benim manevî mirasım bilim ve akıldır. 

Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, 
manevî mirasçılarım olurlar.”

1923
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■Sektörle ilgili yan sanayilerin oluşturulmasını desteklemek,
■Üye firmaların kurumsallaşmasını sağlamak,
■Üyelerine gelişmiş bir ulusal ve uluslararası iş ortamında tatminkar koşullarla rekabet etme fırsatı tanımak,
■ESSİAD’ın ve bölgedeki sektör firmalarının kurumsallaşması ve firma markalarının güçlendirilmesi amacıyla 
ilgili kurumlarla iş birliği sağlamak,
■Haksız rekabeti önlemek ve piyasa mekanizmasının kamu yararına sağlıklı işletilmesini sağlamak amacıyla 
yetkili otoritelerle iş birliği yapmak,
■Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma sektörüne yönelik yasal mevzuatı Avrupa Birliği 
normlarını da dikkate alarak ulusal gereksinimlere uyarlamak,
■Küme aktörleri arasındaki iş birliği bilincini oluşturmak ve geliştirmek,
■ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) ile sektörün ihtiyacı olan mühendislerin, teknik elamanların ve 
çalışanların eğitimlerini sağlamak,
■Mühendislerin, teknik öğrencilerin staj olanaklarını sağlamak üzere sektör firmalarıyla iletişim içinde olmak,
■AR-GE, test ve analiz faaliyetlerinin de artmasını sağlayacak akredite EHİS LAB’ı kurmak,
■Sektör firmaları ve çalışmalarıyla ilgili, Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirmek,
■Kümenin eksik oyuncuları arasında yer alan ilgili ve destekleyici endüstriler için yabancı yatırımcıları çekmek.

Hedeflerimiz

Enerjiyi verimli kullanan, çevreci, teknolojik ürün ve sistemleri esnek bir yapıda 
tasarlayan, geliştiren, üreten, sunan ve uygulayan, çözüm odaklı bir küme olarak 

ulusal ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olmak.

Üyelerimizin içinde yer aldığı yeni teknolojik ve ekonomik platformlar oluşturarak 
rekabetçi özelliklerini geliştirmek, dünya pazar paylarını artırmak amacıyla 

ilgili otoriteler ile iş birliği yapmak.

Vizyonumuz

Misyonumuz



Değerlerimiz



Dürüstlük: Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak 
kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, 
yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek 
ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkilerine girmezler. 
Haksız rekabeti kabul etmezler.

Güvenilirlik: Kendisine ve firmalara karşı duyulan 
güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve 
davranışlarda bulunmazlar. Ürün hizmetlerinin 
sorumluluklarını taşırlar. Gereğini yerine 
getirmekten kaçınmazlar. Çalışmaları ile ilgili 
kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve 
gizli kalmasını sağlarlar.

Sözünü Tutmak: Verdiği sözleri yerine getirmekte 
özen gösterirler. Üstlendiği borçları zamanında 
eksiksiz yerine getirirler.

Sadakat: Saklı tutulması gereken hiçbir belgeyi elde 
etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. 
Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış 
bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için 
kullanmazlar.

Adil Olmak: Kendisine haksız rant talep edilmesini 
kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını 
istemez. Kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri 
reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış 
içinde olurlar. 

Başkalarının Haklarını Korumak: Çalışanları ile 
olan ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, 
kişiliklerine uygun saygı ve güvenli çalışma ortamı 
sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya 
zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, 
cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep 
ayrıcalığı yapmazlar.

Üyelerimizin Uyacağı 
İş Etiği İlkeleri

Yasalara Karşı Saygılı Olmak: Üyeler tüm 
faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin 
hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. 
Yasa dışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. 
İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve 
yöntemlere başvurmazlar.

Vatandaşlık Sorumluluğu: Vergilerini zamanında 
öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini 
yerine getirirler.

En İyinin Peşinde Olmak: Verilen kararlar ile yerel 
ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke 
kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının 
önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve altyapıya 
kaynak imkanları sağlar.

Yaptıklarının Hesabını Verebilmek: Tekliflerinde 
ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel 
ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile 
yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön 
plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verir.

Çevre Bilinci: Çevrenin korunması için her türlü 
özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için 
çalışmalar yapar.

Üye Sorumluluğu: Dernek hakkında kamuoyunda 
haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek 
tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem 
yapılmaz.



Başkan'dan
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Değerli ESSİAD Ailesi,

Değerli Sektör Paydaşlarımız,

Bu kitabı elinize aldığınızda kurucularımızın 1990 yılında yaptığı girişimler sonucunda sivil toplum kuruluşu 
olarak çalışmalarına başlayan ESSİAD’ın 30 yıllık serüvenine şahit olacaksınız.

30 yıllık süre zarfında yapılan çalışmalar aslında bizlere birlikten kuvvet doğar sözünün ne kadar önemli 
olduğunu, ancak birlikte çalışırsak bir şeyleri başarabileceğimizin en güzel örneğini sergiliyor. 

Vizyonu, misyonu ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam eden derneğimizin bugün sahip olduğu 
birikim ve enerjisi ile gelecekte çok daha etkin konuma ulaşacağından hiç şüphemiz yoktur.

30. kuruluş yıl dönümünde ESSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak arkadaşlarımla birlikte yönetim 
sorumluluğunu üstlenmekten onur duyduk. Bizden sonraki döneme bayrağı teslim ederek bu yarışı ileriye 
doğru götürmeyi hedefliyor, yönetim kurullarımız, üyelerimiz, sektör paydaşlarımız, çalışanlarımız ile güzel ve 
büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz. 

30. kuruluş yıl dönümü anısına sizlerle buluşturduğumuz kitabımızın hazırlık aşamasında destekleri ile her 
zaman yanımızda olan değerli kurucu üyelerimize, yüksek istişare kurulu üyelerimize, yönetim kurulu 
üyelerimize, Sosyal ve Dernek Çalışmaları Komisyonumuza, dernek profesyonellerimize, sektör paydaşlarımıza, 
üyelerimize, sponsorlarımıza ve bu vesile ile ESSİAD ailesine gönül veren herkese teşekkür eder, başarılarla dolu 
nice seneleri sağlıkla hep birlikte kutlamayı dilerim.•

Güray KORUN
2019-2021 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı



Teşekkürlerimizle



13

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

Sponsorlar

■Alfabetik olarak sıralanmıştır.
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2020
ESSİAD’ın 30. Gurur Yılı
Geride Kalan 30 Yılda Hepimizi Gururlandıran,

Hizmetleriyle Bayrağı Bugünlere Taşıyan Kurucu Üyelerimize,

Onursal Başkanımız Merhum Dr. Müh. Erol Ertaş Hocamıza,

Yönetim Kurulu Başkanlarımıza,

Yönetim Kurullarında Görev Yapan Üyelerimize,

Komisyonlarda ve Projelerde Görev Alan, 

Katkılarını Esirgemeyen Tüm Üyelerimize ve 

Sektör Temsilcilerimize

Teşekkürlerimizle...



Kuruluş: 17 Ocak 1990

Kütük: 35-022/195

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile bütünleşme sürecinin ve ülkemizde ekonomi ve siyasi istikrarın arttığı günlerde, 
İzmir’de soğutma sanayi sektörünün önde gelen iş adamları tarafından Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma Sektörü’nde (EHİS) kurulan ilk dernek olan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin 
temellerini atıyor. 

Türkiye’nin ve sektörümüzün o günlerdeki en büyük eksikliklerinden biri olarak görülen sivil toplum hareketlerinin 
en güzel örneklerinden biri olan ESSİAD kuruluyor.
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Şükranlarımızla
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Kurucularımız

Haluk 
DÖNMEZ

Kemal Z.
DAYSAL

Arif
ACAR

Ümit 
ÜREMEK

(1950-1995)

Hacı Ali 
DİNÇER

Mustafa K. 
YAPAN

Hakkı Oral 
YÜCEL

Abdullah 
KÜLAHÇIOĞLU

Süleyman K.
ŞENOCAK

Tufan 
MUŞKARA

Halil 
BOYAYAPAN

Erol 
ERTAŞ

(1937-2015)

Kurucu Üyelerimiz ve Onursal Başkanımıza Şükranlarımızla...

Birlikte nice senelere...
1990-2020



Dostluk
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Gerçek dostluk diye başlayacaktım yazıya aslında ama düşündüm de gerçek dostluk demek; herkese dost 
diyenler içindir… Dost dediğin tek anlam içerir zaten o da açık ve gerçektir… 

O yüzden gerçek dost demeye gerek yoktur. Çok farklı şeyler birbirinden. Gerçek dostluğa önem veriyorsan 
herkese dostum deme ve o kavramın içini boşaltma…

Şimdi yazsan yazılmaz, anlatsan anlatılmaz. Dost öyle bir şey ki umutsuz bir vakaya dönüşeceğimiz anda bizi 
gece gece güldürmeyi başarabiliyor. Kan bağınız olmadığı halde kardeşiniz yerine koyabiliyorsunuz. Bazen 
kardeşinizden yakın bile olabiliyor bu dost kişisi. Niye diyecek olursanız kardeş zorunlu kardeşlik ama dost 
seçilmiş kardeş oluyor. İnsan gerçekten o kadar masumane bir sevgi ile seviyor ki dostunu kimseyle paylaşası 
gelmiyor…

Biliyorsunuz ki son yıllarda en kolay en hunharca harcanan kavramlardan biri oldu dostluk. Tıpkı aşk gibi onun 
da şekli şeması değişti. Sosyal medyaya bakıyorsunuz herkes bir dost bir dost, herkes en yakın arkadaş(!)

Tanıştırılırken bile “…yıllık dostum, kadim dostum, can dostum...” sözleri dökülür dudaklardan. Ortalık 
kankalardan geçilmez oldu vesselam!.. Sonra bir bakıyorsunuz birbirilerine yapmadıkları kalmamış, iki günde 
düşman olunmuş!.. 

Dostluklar öyle çabuk mu kuruluyor sizce? Kurulduğunda da ilk sarsıntıda yerle bir mi oluyor? “İnsanları 
tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum” sözü sizce neden çok söyleniyor günümüzde? Hayvanların hangi 
niteliği insanoğlundan önce geliyor dersiniz? 

Sadık olmaları elbette… 

Oysa insanın hayatına anlam ve yön vermesinde, kendini tanımasında, yaşamdan haz duymasında en öncelikli 
kavramdır dostluk, aşktan da öte yaşanması gerekendir.
 
Bir dostumun aşk için kullandığı “Selpak mendili aşklar. Kullan at” deyimi günümüzde de ne yazık ki dostluk 
için söyleyebiliyorum. “Kullan at.”

Ömer Sabri KURŞUN
1996-1998 Dönemi ESSİAD Sayman Üyesi
1998-2000 Dönemi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Şair / Yazar
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“Güzel hayat isteyen güzel insan biriktirsin” demiş Cemal SÜREYYA…

Hayat bir sevdadır… Onu yaşa!

Çünkü…

Samimi bir sevginin yerini başka ne tutabilir bu hayatta…

Birine karşılıksız iyilik etmenin hazzını başka hangi şey yaşatabilir insana…

Hangi intikam daha güçlüdür kötülüğe iyilikle cevap vermekten…

İnsan yaşadıkça zaten, vazgeçemeyiz ki sevmekten…

Biliyorsunuz, küçücük bir tebessümle değişebilir bütün dünya bir anda…

Biliyorsunuz, insanlığımız büyüdükçe büyür iyiliğin sıcacık kucağında…

İyilik üzerine yazılar, hikâyeler, şiirler, öneriler, güzel sözler ve daha neler neler…

Yüzyıllar boyu dostluk üzerine filozoflar, gazeteciler, yazarlar, şairler ne çok şey söylemişlerdir. 

Dost veya dostluk hakkında yüzyıllardır türküler yakılır, şiirler yazılır, şarkılar bestelenir, maniler söylenir.  

Sözlüğe sorduğumuzda ise şöyle açıklıyor: Dost, sevilen, güven duyulan en yakın arkadaştır. Gönüldaş hatta 
yoldaştır. 

Bana sorduğunuzda ise sevgi, vefa ve emektir dostluk. Beraber yaşanmışlıktır. Hiçbir menfaat unsuru 
barındırmadan tamamen insani duygularla ve erdemlilikle sürer.

Dilimizde, düşüncemizde, yaşamımızda, ilişkilerimizde, hayata bakışımızda bu kadar etkili olan, dost (ve dostluk) 
sözcüğüyle yarışabilecek belki de tek bir sözcük vardır: “AŞK”. Bu kadar anlamlı, daha doğrusu çok anlamlı 
kullanılan başka bir sözcük yoktur denirse yeridir. Dost ve dostluk hakkında yazılanlarda ve söylenenlerde 
umutlar ve arayışlar, bekleyişler ve arzular, beklentiler ve korkular, hayal kırıklıkları ve yabancılaşma dile getirilir.

Dost bulmak bazen bir çiçeğin büyümesi kadar uzun, bazen de kurşun namludan çıkması kadar kısadır ve 
önemli olan dost kalabilmek, dostun yanında olmadan sahteliğin içinde ayakta kalabilmektir. 

Çıkarcılığın bencilliğin artarak geliştiği dünyamızda dost bulmanın ve dost kalabilmenin oldukça 
zorlaştı kanaatindeyim. Arkadaşı çok, dostu yok çoğu insanın. Hâlbuki herkes bir dostu olsun ister. 
Peki, neden birbirimizin dostu olamıyoruz? 

“Dost dost diye diye nicesine sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır.” Demiş büyük usta Âşık Veysel...



23

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

Kimileri öylesine umutsuzluğa kapılır ki dostluğa olan inancını kaybeder gerçekte dostluğun olup olmadığını 
sorgular duruma gelir. Umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor çünkü hiç tahmin etmediğiniz bir anda karşınıza 
çıkıyor ve sizin o zor günlerinizde yüzünüzü güldürebiliyor ki zaten öyle de oluyor.

Çare, yine dostta ve dostlukta aranır. Umudu ve arzuyu gerçekleştirecek olan da, arayışları, bekleyişleri ve 
beklentileri yerine getirecek olan da, hayal kırıklıklarından kurtaracak ve yabancılaşmadan çıkışı mümkün 
kılacak olan da yine dost ve dostluktur. Öyle gözüküyor ki, Türkçe ve Osmanlıca yazılan ve söylenenleri ölçü 
alırsak 13. Yüzyıldan, Hacı Bektaşi VELİ’nin Anadolu’ya gelişinden beri bu topraklarda dost ve dostluk üzerine 
yazılıp çizilir, yakılıp söylenir. Yunus Emre’yle, ama özellikle Pir Sultan ABDAL ile dost (ve dostluk) sözcüğü 
hayatımızdaki ve dilimizdeki merkezi önemine kavuştu. Bilebildiğim kadarıyla dilinde, günlük hayatında, 
entelektüel dünyasında, umutlarında ve gelecek tasarımında dost ve dostluk sözcüklerinin bu kadar etkili 
olduğu Anadolu kültüründen başka bir kültür bulunmamaktadır. Dili değil de coğrafyayı, yani Anadoluluğu 
ölçü alırsak ünlü Alman filozofu HEGEL’in felsefe tarihine dair derslerine göre dostluğun ve onun karşıt kavramı 
olan düşmanlık hakkında ilk derin felsefi fikirler de Anadolu’da Milattan Önce beşinci/altıncı yüzyılda Efesli/
Ephesoslu HERAKLEITOS tarafından düşünülmüştür.
 
Büyük düşünür Halil CİBRAN’ın da dediği gibi: ”Dost, sizin sevgi ektiğiniz, vefa biçtiğiniz tarladır. O sizin 
sofranız, ocak başınızdır. Çünkü siz ona aç gelir ve huzura kavuşmak için başvurursunuz. Vakit öldürmek için 
aranan dost, bir hiçtir. Dostu yaşanmaya değer saatler için seç. Çünkü onun vazifesi ihtiyacınızı karşılamaktır. 
Boşlukla karşılamak değil.” 

Yani her iyi anlaştığın her iyi vakit geçirip beraber gülüp eğlendiğin dostun değildir. Arkadaşın olabilir ya da 
yakın arkadaş denebilir ama dost diyorsan eğer o senin en berbat halini de bilip kabullenebilen kişidir. Bir 
insanı böyle her haliyle en iyi gününde olduğu gibi en kötü anında da kabul etmek herkesin yapabileceği bir şey 
değildir. Herkes yapamadığından dostlukların sayısı az, özü fazladır… Denmemeli işte benim 3-5 dostum var 
diye. Bu yanılgıya düşmemeli insan. Hepsi işte “ sanal “ insanları “ reel “ gördüğümüz geçici körlüğümüzdür. Bu 
Dost sıfatını öyle olmadık insana/insanlara yakıştırıp sonra kendimizi de değerli sanabiliyoruz bazen. Ne kadar 
dost dersen de laftan öteye geçmiyor(muş). Sadece ortak yaşantıların bir araya getirdiği insanlar olarak zamanın 
gerektirdiklerini yaşıyoruz. O hani beraber dökülen gözyaşları, birlikte yapılan salaklıklar her şey işte her şey bir 
cümle ile çıkıverir hayatınızdan işte o zaman geride sadece mide bulantısı bırakır.

Dostluk, zevklerin ve düşüncelerin uyuşmasıdır. Dostluk kişisel çıkar karşısında kurulan bir ilişki değildir. 
Hiç beklenmedik bir anında kalbine doğan sıcacık bir duygudur dostluk. Sevinçtir, üzüntüdür, anlamaktır, 
hatırlanmaktır, sonsuza dek olan arkadaşlıktır. Dostluklarda zamanın önemi olmamalı, başın ne zaman sıkışırsa 
sıkışsın, koşabilmeli, kapısını çaldığında gözlerindeki o bakışı anlayabilmeli. İhtiyaç duyduğunda omuzlarına 
yaslanabilmeli, kardeş olabilmeyi yazmalı düşüncelerine insan. En gizli sırlarını bile verebilmeli, övüldüğünde 
değil, yuhalandığında durup koluna girebilmeli sana senden çok güvenen bir sırdaş olmalı. Göz bebekleri 
bulutlandığında yaklaşan fırtınayı sezebilmelisin. Dostluklar hiçbir menfaate dayanılmadan sadece bir sevgi 
üzerine kurulursa daha kalıcı olur. Aksi takdirde ellerimize aldığımız kum taneleri gibi parmaklarımızın 
arasından farkında olmadan kayıp gider…
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O zaman ney yapıyormuşuz her önümüze gelene, her güzel vakit geçirdiğimiz bir şeyler paylaştığımız, en çok 
vakit geçirdiğimiz kişilere hemen “dost” sıfatını yakıştırıp o bu saf kavramı kirletmiyormuşuz.

Dostlukta vefa çok önemlidir. Vefa, ne sadece bir semt adı, ne de boza markası. Vefa günümüzde yok olan bir 
erdem aslında. Eskilerin deyimiyle dostluğun, minnettarlığın, ikili ilişkilerin olmazsa olmazı… 

Zor zamanları beraber aşmaktır vefa. Vefalı dostlar hayatta en yalnız olduğumuz anlarda; en güzel gülüşleri, en 
samimi bakışlarıyla ışık tutarlar yolumuza. Geçmişten bir gölge gibi yanımızdadırlar. İçimizdeki umutsuzluğu 
yok etmektir görevleri. Bekledikleri tek karşılık gözlerimizdeki ışığı görebilmek, umudu yeniden yüreğimizde 
yeşertebilmek, kaybetmeden görmeyi başarabildiğimiz güzelliğe bizi ulaştırabilmektir.

Dostluk; yüreğimize sevgiyi, erdemi, güveni yerleştirmekle ilgilidir. Bu nedenle önemlidir. Dostluk erdem 
üzerine kurulur. Günümüzde güçlü dostlukların olmaması nedeni erdem ve sevginin de yeterince hayatımızda 
yer almamasının bir sonucudur. Oysaki günlük yaşamda erdem kelimesine sık sık yer verilir. Etrafımızdaki 
insanların davranışlarına bakarak onu erdemli ya da erdemsiz diye tasnif ederiz. Hani bazı sık kullanılan 
kelimeler vardır, bunlar artık sözlük anlamını ötesinde geniş anlamlar kazanır. Erdem de böyle bir sözcüktür. 
Erdemi bazen ahlak anlamında, bazen adalet anlamında, bazen etik anlamında kullanırız. Erdem; alçak 
gönüllülüktür, düşmanlık duygusundan kalbi arındırmaktır, vefadır, sevgidir, vefadır… Kısaca, insanı insan 
yapan güzel değerleri ifade eder.

Hayat bazen insana o kadar ağır geliyor ki ne yapacağını bilemez hale getiriyor kişiyi. Eminim herkes yaşamıştır 
bu durumu. Kendimizle çeliştiğimiz zamanlar gelmiştir hiç yok yere boşu boşuna efkârlandığımız günler 
olmuştur. İşte o anda yanınızda olmasını istediğiniz kişilerdir dostlarımız.

Hayatın bize sunduğu en büyük sürprizdir bence Dost… 

Çünkü böyle tam dibe vurduğun anlarda artık her şey bitti dediğin anda uzatır sana elini. Alır ve çeker seni 
her şeyin herkesin arasından. Bu dostluklarda yeni tanıdığın çok daha kıymetlidir sanırım. Bilindik varoluşları 
önemlidir elbette ama yıllar ilerledikçe insan olgunlaştıkça o zaman gerçekten seçici davranıyor. Büyüdükçe 
daha çok düşünmeye, öğrendikçe daha özenli seçmeye başlar insan yakınındakileri. Ne çocuk acemiliği kalmıştır 
artık, ne gençliğin körpe heyecanı. Artık kazanmış olur insan gerçek dostluğun anlamını, manasını… İşte bu 
yüzden diyorum yeniler daha özeldir hayatımızda.

O dost ki işte gülmeyi unuttuğumuz anda bize gülmeyi tekrar hatırlatabiliyor. Şu dünyada bir insanın her 
şeyidir dostları. Saçmaladığımız zamanda sıkılmadan dinleyebiliyor gerçekten böyle yüz kere anlatsan bir daha 
ki anlatmanda tavana bakmaz eminim. Ne kadar saçmalarsan saçmala işte sabırla dinliyor ve öğüt verebiliyor. 
Diyecek sözü kalmadı mı ağlıyor be abi, seninle birlikte ağlayabiliyor… Daha ne olsun ya? 

İşte benim canım yandığında gerçekten onun da canı yanıyor, hissettiğim acıyı benim kadar belki benden daha 
fazla yüreğinde hissedebiliyor… 

Aynı şekilde ben mutlu olduğumda benim başarılarıma benden çok mutlu olabiliyor. Oysa bir başkasının 
sevincine, başarılı olmasından doğan mutluluğuna kıskanmadan ortak olmak her babayiğidin harcı değildir. 
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Dost ya hani bu git dersiniz gitmez, ittiğinde sarılır insana. Herkesten kaçmak istediğinizde sizi hiç bırakmaz ki 
hayır diyemezsiniz dostlarınıza. Bunların hepsini içten ve menfaat beklemeksizin sevgiyle yaparlar.

Hani karşında işte konuşurken bir şeyler anlatma gayreti içine girmene de gerek kalmıyor çünkü gözlerinden 
anlayabiliyor. Ses tonundan ne demek istediğini ne halde olduğunu o kadar iyi anlıyor, beni en az benim kadar 
düşünebiliyor! Garip gibi geliyor ama öyle be valla düşünüyor. Canın sıkkın moralin bozuk olur ya hani herkes 
sorar “Nasılsın?” diye.. “İyiyim yok bir şeyim” der az bi tebessüm edersin geçer gider. Ama dost öyle değil 
abi.. “Nasılsın”dan önce gördüğü anda (görmese bile hissedebiliyor) “İyi misin ?” sorusunu yöneltiyor. “İyiyim 
gerçekten iyiyim” deyip kahkahalar bile atsan biliyor içini iyi olmadığını biliyor ya anlıyor…

Sadece iyi gününde yanında mutluluğunu paylaştığın insanlar gibi değiller işte. Asıl için kan ağlarken yanında 
olup tüm derdini, tasanı paylaşır, acını gerçekten hissedebilir. Öylesine bir güven vardır ki dostluğunda temelidir. 
Bu güven ufacık da olsa kırılsa, dostluk tehlikeye girer, hiçbir şey eskisi olmaz dostlukta..

Sizi böyle sadece işi düştüğünde aramıyor/mesaj atmıyor çünkü ne çıkarı var nede altında yatan başka bir 
sebep… Sırf merak ettiği için sesinizi duymak istediği için ya da bir mesajınızla iyi olup olmadığınızı kontrol 
etmek için hepsi… (örnek mi? İşte örnek; can özüm gibi, Serdar’ım gibi) Çok saçma bir konu hakkında yersiz 
bir yerde mesaj atabiliyor mesela sırf acaba nasıl diye merak ederek…

Dost ya hani bu ama her zaman yanınızda olmayabiliyor. Belki haftada bir belki ayda bir görüşüyor olabilirsiniz. 
Belki de hiç görüşmediniz belki uzun zaman görüşmediniz yani her gün konuşup görüşmeseniz de varlıklarının 
huzur ve mutluluk veriyor ve her zaman var olacaklarını biliyorsunuz. 

Arkadaşlarınız gibi belki dostunuzla gülüp eğlenemiyorsunuz, arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanın binde 
birini bile geçirseniz dostunuzla yine de hiçbir sorun yoktur. Yanınızda işte olmasa bile hissettirebiliyor size her 
zaman yanında olduğunu.

Velhasıl kelam her insana nasip olmayacak hazinelerdendir. Her insanın hayatında en azından bir yahut iki tane 
olmasını dilediğimdir. Çok olmasına lüzum yok, zaten olamaz da.

Şu zamana kadar yazmış olduğum bunca zırva ve gereksiz şeyden sonra, onlar için bir şeyler yazmam gerektiğini 
fark etmemle bu yazıyı yazmam bir oldu. Tarifi imkânsız bir şey işte yazdıkça yazdırıyor, yazdırdıkça ağlatıyor… 
Dost dediğin dostlar bu işte oturup bunları yazdırabiliyor insana…

Genellemek istemiyorum ama hayatımızın olmazsa olmazı, yaşadığımız yüzyılda sahip olduğumuz en büyük 
lükstür dostluk. 

Çok zor bulunuyor, aramakla da bulunmuyor o gelip o zor anınızda sizi buluyor bunu öğrendim.  Ama gerçekten 
o samimiyeti hissettiğinizde onu kaybetmekten korkmalısınız. Ya da düşündüm de korkmamalısınız yaa. Dost 
bu ya kaybetme korkusu onda son bulmalı. Ağzımıza her geleni de söylesek, moralini de bozsak demediğimizi 
bırakmasak bile dost bu umurunda değildir ki? 
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Zaten gerçek dostlar birbirlerini hiçbir zaman gerçekten kıramazlar. Karakterlerine bağlı olarak çok kötü sözler 
de söyleseler o sözlerin hiçbirini içten söylememişlerdir. O kadar laf söyler bir sırıtır sende sırıtırsın olay orda 
biter işte… İyi bilirler dostlar bunları… Kaybetme korkusu olmaz ama değerlerini çok iyi bilmek gerekir. 

İnsanın duygularını arındırıp, saf hale getirmesi; ahlaken olgunlaşması dostluk için gereklidir. Yaksa çıkar 
merkezli anlayış insan ilişkilerini yıpratır. Buradan ancak iyi insanların dost olabileceğini, kötü insanların 
menfaat iş birliği yapabileceği görüşünü çıkarmak mümkündür.

Bu nedenledir ki ben; sahneye girmem gereken yeri bilmiyordum, beceremedim ve ayarlayamadım sanırım ama 
çıkmam gereken yeri biliyorum…

Dostunuz! 

'Can' dostunuz var mı? Kadın ya da erkek... Hiç fark etmez. 

Gerçek dostun cinsiyeti olmaz. 

Paylaştığınız birileri var mı? Var ise mesele yok. Yok ise gidin bulun hemen! 

Sırlarınızı paylaştığınız. Özlediğinizi açık yüreklilikle söylediğiniz. Telefonda bile saatlerce konuştuğunuz, 
sıcacık biri... 

'O' nu görmediğinizde yüreğinizin “pıt-pıt” attığını hissettiğiniz, bir dostunuz var mı? 

Dert ortağı, sohbetlerinizi paylaştığınız, yalnızlığınızı anlattığınız, sevincinizi hisseden biri... 

Yalnız kaldığınızı düşündüğünüzde, birilerine öfkelendiğinizde, sevdiklerinizi özlediğinizde, hayal 
kurduğunuzda yanınızda o var mı?

Sizi hiç yalnız bırakmayan biri... Arayan, soran, ‘Seni özlüyorum' diyen biri. Böyle bir canlı ile; her şeyi 
konuşabilir, paylaşabilirsiniz. 

Sizi yanıltmaz! 

Anlayışla karşılar her şeyi... Hataları, günahları-sevapları, her bir şeyi konuşabilirsiniz onunla... 

Hiç yalnız kalmazsınız... 
Böyle bir dost bulmak için fazla bir arayış içinde olmanıza gerek yoktur. 

O kendiliğinden çıka gelir zaten. (Elektrik olayı yani...) 
Bir gün bir bakarsınız karşınızda... 
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Önce “Hadi lan! Kim bu” denir. Ardından, ısınmaya başlarsınız. 

Sonrasında bir bakmışsınız sıcacık sohbetler, derin konular, sırlar, paylaşımlar... 

Kimseye söyleyemediğinizi, en yakınınıza anlatamadığınızı, geçmişteki izleri, geleceğe dairlerinizi, sadece ona 
anlatır olursunuz. 

Bir dost bulun! Ama gerçek olsun. Aradığında işinizi değil, aşınızı soran... Kötü gününüzde ev sahibi, iyi 
gününüzde kiracınız olsun. Anlatsın, konuşsun, açık-seçik, korkmadan yaşasın. 

Güvensin! Cinsiyeti olmasın! 

Bir kartal kadar haşin, bir maymun kadar şaklaban, bir ceylan kadar narin olsun. 

Doğruları söylesin. Gerçekçi olsun. Yanıltmasın, kandırmasın! 

İçten, sevecen, sempatik, sevdaları, özlemleri anlayabilen biri olsun. 

Anlasın! Ağzıyla değil, gözleriyle konuşsun. 

Yaşasın! 

Doya-doya yaşasın doya-doya yaşatsın. 

Beyninden değil, yüreğinden versin. 

'Olsun varsın! Paylaşırım.' desin. 

Bir dostunuz olsun. Sizi ve benliğinizdekileri paylaşsın... 

Dost olsun!

AMA... GERÇEK BİR DOST…
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Sonuç; gerçek dostluk nedir? Sorusu beş madde üzerine kuruludur oda şudur bence:

-PAYLAŞMAK… 

-GÜVENMEK…

-AÇIK SÖZLÜLÜK… 

-FEDAKÂRLIK… 

-SÜREKLİLİK…

*****

“Dost güzel isen sever seni sever benini,
Dost dediğin sevendir her an tutan elini,
Dost var beğenir görmez seni över kendini,
Dost yakıştırmaz sana kem söz tutan dilini,

Dost var paylaşır yüreğin malda yok gözü,
Dost var sözün onda kalır sağlamdır özü,
Dost vardır paylaşır derdin tutulur sözü,
Dost vardır her daim sana gülendir yüzü…”

*****

Bin dokuz yüz doksanda bu ESSİAD kuruldu,
Toplandık çatısında dostluk ile burada,
Bu tarihi andıkça kalbim nasıl duruldu,
Bu dostluk bağı kopmaz dağılmışız tüm yurda…

Yanımda olan, değerli olduğumu, önemli olduğumu, ne yaparsam yapayım bu durumun değişmeyeceğini bana 
asla unutturmayan “üç-beş” sevgiyle… 

Kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülücük, ruhunuzdan mutluluk, kalbinizden dostluk eksik olmasın…

Hoş kalın, hoşça kalın ama hep sevgiyle dostça kalın, sevgi ve muhabbetle değerli ESSİAD Ailesi…■



.YIL



Aramızdan Ayrılanlar
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Fikret 
KANDEMİR

Üye
Üye No: 21
(1931-1991)

Vural 
EROĞLU

Üye / Systemair HSK 
Üye No: 277
(1952-2017)

Tufan 
TUNÇ

Üye / Tunç Tesisat
Üye No: 138
(1949-2014)

Mehmet 
VARDAR

Üye / Emsaş
Üye No: 228
(1953-2019)

Hayrettin 
YORGANCIOĞLU

Fahri Üye
Üye No: 46
(1923-2020)

Erol 
ERTAŞ
ESSİAD

Onursal Başkanı
(1937-2015)

Ümit 
ÜREMEK

Kurucu Üye
Üye No: 7

(1950-1995)

D e r n e ğ i m i z i n  k u r u l u ş u n d a n  g ü n ü m ü z e  k a d a r  g e ç e n  s ü r e  i ç e r i s i n d e 
a r a m ı z d a n  a y r ı l a n  ü y e l e r i m i z i  v e  s e k t ö r  b ü y ü k l e r i m i z i  s a y g ı y l a  a n ı y o r u z .



Paydaşlarımız





Sektör Paydaşlarımızdan
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İklimlendirme sektörünün önde gelen derneklerinden biri olan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği, kurulmuş olduğu 1990 yılından bu yana sektörün gelişimi, sektörün iç pazarda olduğu kadar yurt dışı 
pazarda da yer edinebilmesi amacıyla pek çok çalışmaya ve projeye imza atmıştır. İklimlendirme Meclisi’nin 
kuruluşundan bugüne üyesidir. Meclis çatısı altında son derece faydalı çalışmalara katılmış ve destek olmuştur.

ESSİAD, sektörü 360 derece performans çerçevesinde değerlendiren ve bu yaklaşımı ile hem firmalarımıza 
hem de gençlerimize dokunabilen bir dernek olma özelliğine sahiptir. Bu bağlamda ESSİAD, sektörün ihracat 
kapasitesini artırmayı ve sektörde yer alan firmaların dünya ölçeğinde firmalar içinde yer alabilmesine imkan 
sağlan ihracat projeleri ile firmaların gelişimini ve iş hayatında motivasyonu sağlarken, eğitim projeleri ile  sektör 
çalışanlarının gelişimine katkı sağlamaktadır. Diğer yandan ESSİAD Okuldan İşe Projesi ile ESSİAD, yetenekli 
gençlerin sektörümüzde istihdamını sağlayarak sektörümüzün kalifiye eleman eksikliğini gidermeye yardımcı 
olmaktadır. Dünyada eşine az rastlanacak bir proje olan EHİS Laboratuvarı projesinin hayata geçirilmesini 
heyecanla bekliyoruz. 

Kurulduğu günden bu yana mesleki ve sektörel gelişime ve insana yapmış olduğu yatırım ile adından söz ettiren 
ESSİAD’ın kuruluşunun 30. yılını kutlar, sektör ve ülkemiz için başarılı çalışmalarının devamını temenni ederim. 

30. yılın gururunu yaşarken, özveri ile çalışan ESSİAD kurucu başkanlarına bugüne kadar görev almış Başkan 
ve yöneticilerine, çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim.

İklimlendirme Meclisi adına tüm ESSİAD Üyelerine saygılar sunarım.■

Zeki POYRAZ
Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İklimlendirme Meclisi Başkanı
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30 yıl kurumsal olarak var olabilmek bir şirket için büyük, bir dernek için ise büyüklükten öte bir tanım gerektirir. 
Çünkü birlikteliğin gücünü bu kadar süre ayakta tutmak bir vizyon ve felsefe ister. 

İşte Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) bunu Ülkemizde başarmış önemli yapı 
taşlarından biri. 

En önemli paydaşı üyelerinin tasarımla büyümesine, üreterek geliştirmesine, ülkesi ve tüm dünyaya doğru 
iletişim kanalları ile pazarlama yapmasına ön ayak olan ESSİAD, 30 yıldır kuruluş misyonundan hareket ile 
alanında planlama, verimlik ve aksiyon düzeyinde katma değer sağlayan bir yapı oldu. 

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) kurulmasına en büyük desteği veren derneklerden biri olan 
ESSİAD, bugüne kadar sektörüne ihracatın geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda yaptığı değerli projelerle 
katkı sağladığını sürekli olarak görüyoruz. 

İSİB’in bugüne kadar ihracatçısı için yaptığı tüm iletişim ve müşavirlik hizmetlerinde en önemli destekçilerinden 
biri olan ESSİAD, Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin 
Arttırılması Projesi ile sektörümüzde ciddi bir iş tecrübesi biriktirilmesine, rekabetin artırılmasına, eğitim ve 
iletişim tarafında da doğru süreçlerin yönetilmesi konusunda güzel bir yönetim sergiledi. 

ESSİAD tarafından çalışmaları sürdürülen EHİS LAB Projesi kapsamında kurulacak olan test ve analiz 
merkezinin de sektörümüz adına ciddi bir adım olduğunu düşünüyoruz. 

Türkiye’nin ikinci büyük kümelenmesi Ege Bölgesi ve onun değerli temsilcisi ESSİAD’ın Türkiye’nin sektörel 
ve entelektüel gelişimi için yaptığı çalışmalara İSİB olarak şahitlik ediyoruz. Şahitliğin ötesinde ise gelecekte bu 
yapının daha önemli ve verimli projeleri gerçekleştireceğine inancımızın yüksek olduğunu ifade eder, nice nice 
30 yıllara hep beraber ulaşmayı temenni ederim.■

Mehmet ŞANAL
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
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ESSİAD, sektörümüzün ilk örgütü yapısı olması nedeniyle Türkiye’nin en örgütlü sektörü olan İklimlendirme 
Sektörü’nün bu günlere gelmesinde önemli bir yapı taşı görevi üstlenmiştir.

ESSİAD’ın kuruluşunu ilk olarak Ali Kemal DUMAN’dan duymuştum. Bakanlıklar, Devlet dairelerine, 
Üniversitelere giderken böyle bir derneğin öneminden bahsetti. Friterm’in eşanjör satışlarını yapan Kemal Abi 
ile yakın bir iş birliğimiz ve İzmir’de var olan “dolap sanayii”ne yönelik önemli bir pazarımız vardı. Arada zaman 
zaman sıkıntılı bir yönetim dönemi geçirdiğini bildiğim ESSİAD sanki çeliğe su verilmişçesine çok sağlam bir 
şekilde o deneyimleri aşarak güçlü yapısını geliştirdi. Derneğin kurucularını ve o günlerin aşılmasında katkı 
koyanları saygı ile anıyorum.

İzmir, iklimlendirme sektöründe, özellikle soğutma ağırlıklı olarak çok öne çıktı. Rahmetli Erol ERTAŞ hocamızı 
ve çalışmalarını anmadan geçmeyeceğim. Makina Mühendisleri Odası’nın ilkini 1993 yılında düzenlediği 
TESKON Kongresi İzmir ve ESSİAD’a ayrı bir önem kazandırdı.

İzmir, Tesisat Sektörü’nün seminer, sempozyum panellerin yapıldığı Türkiye Tesisat Sektörü’nün bilimsel 
gelişmelerinin sunulduğu bir merkez haline geldi. Fuar/sergi çalışmalarının MMO’dan çıkıp fuar firmasına 
verilmesine müteakip sergi toplantılar etkinliğinde de önemli bir konuma geldi.

1990’da ESSİAD, 1993’de İSKİD, 1997’de ISKAV’ın kuruluşuna müteakip dernekler ve vakıf yakın iş birliği 
içerisinde çalışmayı kendilerine hedef aldılar.

ESSİAD her zaman bu örgütlü çalışmanın içerisinde oldu.

İş birliğini daha ileri görülerek Hüseyin VATANSEVER ve Akın KAYACAN, ISKAV Yönetim Kurulu’na katıldılar 
ve iş birliği sonucu ISKAV içerisinde sektörün gelişmesine katkı verdiler. İzmir ve İstanbul iklimlendirme 
sektörünün geliştiği önemli iki şehir olması, bu iki şehrin AR-GE, üretim ve ihracat konusunda önemli, 
programlı adımlar atıldı ve ESSİAD bunu başarıyla sürdürdü.

ESSİAD’ın İZKA ile hazırladıkları ilk strateji belgesi bölgesel sektör için ortak çalışma programını getirdi. İlk 
olarak test laboratuvarı kurulma çalışması, UR-GE desteklerinin alınması ESSİAD’a önemli bir misyon yükledi.

Metin DURUK
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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İzmir Test Laboratuvarı bazı bürokratik yol kazalarına uğramasına rağmen tüm ESSİAD başkanları, Metin 
AKDAŞ, Hüseyin VATANSEVER, Akın KAYACAN, Hakan SEMERCİ ve şu an yürüten Güray KORUN 
tarafından tüm gücüyle gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Test laboratuvarının önemli bir eksikliği karşılayacağına, inanıyorum ve sektör olarak heyecanla tamamlanmasını 
bekliyoruz.

Uzun yıllardır sektörün dört dernek ve vakfımız tarafından yürütülen ISK-SODEX Fuarı’na her dönemde 
katılım sağlayan ve destekleyen ESSİAD, 2016 yılında vakfın koordinatörlüğünde yapılan görüşmelerle dokuz 
dernek ve vakfımızla birlikte “Fuar Yürütme Kurulu Üyesi” olmuş ve fuar çalışmalarında daha etkin temsil 
etmeye başlamıştır.

ESSİAD, İzmir çıkışlı bir dernek olmakla birlikte ulusal düzeyde yapılanmayı hedeflemiş ve üyelerini tüm 
Türkiye’den almıştır. Tabii 1990’lardan sonra sektörün örgütlülüğü çok artmış TTMD, İSKID, ISKAV, DOSİDER, 
İZODER, MTMD, SOSİAD, KBSB, POMSAD, BACADER vb. derneklerle zenginleşmiştir. 

2006/2007 yılında kurulan “İklimlendirme Meclisi”nin kurucuları arasında yer almış daha sonra sektör 
ihracatçılarının örgütlenmesi olan İSİB yapılanmasını desteklemiştir. 

MMO TESKON İzmir Kahvaltı Sohbetleri’nde öncülük eden ESSİAD seçilen sektör sorunlarının bir aile 
sıcaklığı ile tartışılmasını sağlanmıştır.  İzmirli dostlarımızın buna katkı koyma istekleri, tüm Türkiye’de iki yıl 
içinde yapılması ve geliştirilmesi gereken konulara heyecanla sarılmaları, geç TESKON akşamlarından sonra 
sabah zorla da olsa erken kalkılan ve tartışılan Türkiye İklimlendirme Sektörü sorunları, dernekler üniversiteler, 
kamu kurumları, arası ilişkilerin açıklıkla değerlendirilmesinde ESSİAD yöneticisi arkadaşlarımızın MMO’nun 
yanında yaptıkları katkıları ve çabaları unutamıyorum.

Daha gidecek çok yolumuz ve ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Bu konuda ESSİAD’a nice başarılı yıllar 
diliyorum. Bayrağı alan gençleri gördükçe mutlu oluyorum.■
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İçinde bulunduğumuz değişim ve dönüşüm çağı, yenilenebilir enerji ve iklimlendirme sektörünü, her 
zamankinden daha önemli bir konuma getirdi. 

90’lı yıllardan beri süregelen küreselleşme ve 2000’lerde altın çağını yaşamaya başlayan dijitalleşme olgusu, 
sanayi sektörünü başlı başına inovatif hale getirirken, diğer taraftan iklim değişikliği de söz konusu inovasyonun 
çevreyle uyumlu, doğa dostu olmasını gerektiriyor.

Bununla birlikte, böylesi köklü bir değişim, firmaların tek başına mücadele edemeyeceği kadar geniş kapsamda 
olduğundan, sektörel bazda dernekleşme ve kümelenme çalışmalarının da büyük öneme haiz olduğuna tanık 
oluyoruz. Nitekim, çağın gereği olan AR-GE ve inovasyon çalışmaları, ancak sektördeki firmalarımızın tek bir 
mesleki çatı altında, iş birliği içerisinde hareket etmeleriyle mümkün olabiliyor. 

Üstlendiği vizyon ve misyonla, söz konusu iş birliğini 30 yıldır sürdüren ESSİAD, sektörde büyük bir 
sorumluluğu yerine getiriyor. Soğutma ve iklimlendirme gibi önemli bir sektörde; çevreci, teknolojik ürün ve 
sistemleri enerjiyi verimli kullanarak üretme vizyonunu sürdüren ESSİAD, dernekleşme ve iş birliği içerisinde 
hareket etmenin en başarılı örneklerinden birini sergiliyor. ESSİAD’ın bu iş birliği anlayışını; inovasyon, nitelikli 
istihdam ve AR-GE çalışmaları temeline oturtması da, bir diğer önemli başarı olarak gösterilebilir. 

ESSİAD’ın “Okuldan İşe ve Geleceğe Değer Katmak” gibi projeler ile nitelikli istihdama ve uluslararası akredite 
laboratuvar “EHİS Laboratuvarı” ile ekonomiye değer katan çabaları kentimiz ve bölgemiz için çok kıymetlidir.

Değişim ve dönüşümün hız kesmeden devam etmesi, şüphesiz ki biz sanayicilere çok daha büyük sorumluluklar 
yüklüyor. Tüm dünyaya yayılmış olmakla birlikte çevre coğrafyamızda çok daha yoğun yaşadığımız politik 
gerginlikler, sıcak çatışmalar, iklim değişikliği ve son olarak da dünyayı esir alan COVID-19 pandemisi, söz konusu 
değişim sürecinin getirdiği belirsizlikleri keskinleştirmiştir. Devletin her yere yetemediği dikkate alınarak, bu 
belirsizlikler kapsamında da tüm kurumların birlikteliği, ortak gayreti giderek daha çok önem kazanmaktadır. 
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de birlikte yol almaya devam edeceğimiz ESSİAD’ın kuruluşunun 30. yılını 
kutluyor, sektöre ve kent ekonomimize sunduğu katkıların her daim devam etmesini temenni ediyorum.■

Ender YORGANCILAR
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Soğutma sanayi sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların haklarını korumayı, mesleki gelişimlerini 
arttırmayı, pazar iyileştirme planlarını desteklemeyi ve tüketiciye gelişmiş kaliteli ürünlerin ulaştırılmasını 
sağlamayı ana hedef edinen Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin, Endüstriyel Havalandırma 
İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması, EHiS LAB Akredite Test 
ve Analiz Merkezi, ESSİAD Okuldan İşe gibi büyük titizlikle yürüttüğü projeleri takip ediyor ve gönü|den 
destekliyorum.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi süreciyle mücadelede soğutma sanayicilerine, soğutma ve 
iklimlendirme sektörüne çok önemli sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. 

Öyle ki bu dönemde kapalı ortamlarda temiz hava talebi, hava temizleyici cihazlar ve filtreler, soğuk zincir ve 
soğuk depolama konusu oldukça önemli konumda, bu dönemde insanlarımızın sağlıklı beslenebilmesi bazı 
yiyeceklerin taşınırkenki soğuk depolama koşullarına da bağlı. Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 
(ESSİAD) bünyesinde firmalarımızın, mevcut zorlu durumları fırsata çevirerek, ihracatı arttırması ve küresel 
ölçüde marka değeri kazanmalarını da gururla takip ediyoruz.

Paydaş oda ve benzer komiteleri barındıran bir kurum olarak ESSİAD’ı hayata geçirdiği başarılı projelerden 
dolayı kutluyor, bu vesileyle başarılarınızın devamını diliyorum.

Sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak dileğiyle, 30. kuruluş yılınızı yürekten kutlarım.■

Mahmut ÖZGENER
İzmir Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Bilindiği üzere Makina Mühendisliği birçok uzmanlık alanını bünyesinde barındırmakta. Soğutma, ısıtma, 
havalandırma vb. uygulamalar bugünlerde artık Tesisat Mühendisliği olarak anılan uzmanlık alanı içinde yer 
almaktadır. 

Uzmanlık alanlarına göre sektörel örgütlenmeler 1990’lı yılların başında ESSİAD ile başlamıştır. Bunu 1992’de 
TTMD’nin kuruluşu izlemiştir. Odamız 1993 yılında düzenlediği 1. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ile ilk 
kez Tesisat Mühendisliği kavramı ülke gündemine taşınmıştır. 

Sektörde bugüne kadar yapılan çeşitli etkinliklerle uzmanlık alanına göre dernek çatısı altında bir araya gelmeler 
çoğalmış, bu kurumsal yapılar sektörün her bakımdan büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.  

ESSİAD, sektör içinde bir ilki başlatarak bu alanda öncü olmuştur. Dernekleşme sürecinin en başından beri 
Odamızla yakın temasta durmaya özen gösteren ve bu alanda Odamızın yaptığı etkinliklere kurumsal desteğini 
esirgemeyen ESSİAD’ın 30 yıl boyunca görev almış olan başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm üyelerine 
Odamız adına teşekkür ederiz.

Ülkemizde bir dernek kurmak ve onu kurumsal olarak büyüterek 30. yılını kutlamak çok büyük bir çabayı ve 
emeği gerektiriyor. Bizler, ESSİAD yöneticilerinin ve üyelerinin 30 yıl boyunca göstermiş olduğu çabaya tanığız. 
Bu nedenle ESSİAD’ı kuran ve bugünlere kadar getiren tüm üyelerini ayrıca kutluyoruz. 

Odamız, 30 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da ESSİAD’la her türlü iş birliğine hazır olduğunu, kendi 
alanında yapacağı çalışmalara destek olacağını bu vesile ile bir kez daha bildirmek isteriz. 

30. yılınız kutlu olsun! Derneğinizin uzun süreler sektöre hizmet edeceğine inancımız tamdır. Başarılarınızın 
devamını diler, tüm üyelerinizi ayrıca kutlarız.■

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İzmir Şube
Yönetim Kurulu
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Türkiye İklimlendirme Sektörü’nün güçlü bir yapıya sahip olmasının en önemli unsurlarından birisi örgütlü bir 
sektör olmasıdır.

Başta Makina Mühendisleri Odası örgütlenmesinin ortaya koyduğu çalışmalar olmak üzere İklimlendirme 
Sektörü’nün farklı disiplinlerinin oluşturduğu derneklerin örgütlenmesi ve kümelenme kabiliyeti sayesinde 
Türkiye İklimlendirme Sektörü istikrarlı bir gelişim içerisindedir.

Sivil toplum kuruluşu olarak ESSİAD’ın 30. yılını gelişerek tamamlaması geleceğe güvenle ilerlemesi bakımından 
çok önemlidir.

ESSİAD’ın eğitim, kümelenme, rekabet kabiliyeti kazandırma çalışmaları hem sektördeki kişilerin hem de üye 
firmaların gelişmesine ve sorunlarını daha kolay çözmesine yardımcı olmaktadır. 
Yurt içinde ve yurt dışında oluşturduğu ilişki ağları sayesinde üyeleri için yararlı faaliyetler sürdürmektedir.

ESSİAD, Türkiye İklimlendirme Sektörü’nün en önemli ihtiyaçlarından birisi olan bağımsız test laboratuvarı 
kurulması için çalışmalara başlamış ve tüm sektör paydaşlarının da desteğini alarak EHİSLAB’ı oluşturmuştur. 
Proje hayata geçtiğinde Türkiye İklimlendirme Sektörü’ne büyük güç katacak, sektörün uluslararası rekabetini 
arttıracaktır.

Kurucularından, bu güne kadar görev almış ve bu gün görevde olan tüm üyelerine sektöre katkılarından dolayı 
çok teşekkür ediyoruz. 

Atılan bu güçlü temeller sayesinde ESSİAD, yeni projelerle başarılarını sürdürecektir.■

Taner YÖNET
Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), soğutma sanayi sektörünün önde gelen iş insanları 
tarafından 1990 yılında kuruluşundan itibaren, sektörümüzün örgütlenmesine, üretim ve hizmet kalitesi ve 
alt yapısının gelişimine yönelik yürüttüğü faaliyetler ile sektörümüzün takdirini kazanan önemli katkılar 
sağlamıştır.

ESSİAD’ın tüm iklimlendirme sektörü paydaşları tarafından desteklenen ve çalışmaları devam eden EHİS LAB 
Akredite Test ve Analiz Merkezi Projesi, mesleki eğitim almış öğrencilerin iklimlendirme sektörü hakkında 
bilinçlendirilmesini hedefleyen “Okuldan İşe Projesi” ve ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM)’in çalışmaları 
İSKİD olarak takip ettiğimiz ve destek verdiğimiz çok önemli projelerdi. 

Yine en son Eylül 2020’de İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), İklimlendirme Soğutma Klima 
İmalatçıları Derneği (İSKİD) ve Derneğiniz iş birliğinde gerçekleştirilen “Açıklanmış Karşılaştırılmalı Üstünlük 
(RCA) Modeli’nin Türk Soğutma ve Klima Sektörüne Uygulanması ve Hedef Ülke Önerileri” konusunda 
gerçekleştirilen webinar organizasyonu, sektörümüz açısından verimli geçmiş ve sektör derneklerinin birlikte 
katkı koydukları, ortak hareket ettiği gayet başarılı bir çalışma olmuştu. İSKİD olarak ESSİAD ile önümüzdeki 
süreçte daha birçok projede, sektörümüze önemli katkılar koyacağımıza inanıyoruz.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) sektörünün ülkemizde ilk kurulan derneği 
olarak, kuruluşunuzun 30. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.■

Ozan ATASOY
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ESSİAD, Türkiye iklimlendirme, soğutma sektöründe kurulan ilk meslek örgütlenmesi olarak vizyoner ruhunu, 
30 yıllık geçmiş sürecindeki kilometre taşlarıyla da kanıtlamıştır. Türkiye İklimlendirme Sektörü’nün, bir 
“sektör” olarak kendinden bahsettirmeye başlaması, 90’lı yılların başlarından itibaren söz konusu olabilmiştir. 
Bu sürecin ilk etabında, mesleki birlikteliğin; bir sektörün oluşumu ve güçlenmesindeki önemini görebilen 
öncüler tarafından kurulan ESSİAD, sektörde pek çok “ilk” konusunda çıkış noktası olmuş, iklimlendirme 
sektöründe kümelenme oluşumunu gerçekleştirmiştir.

Soğutma, teknolojiye olabildiğince duyarlı, aynı zamanda küresel entegrasyonun büyük önem taşıdığı bir sektör. 
Bugün dünya soğutucu ihracat pazarında %4,5’e yaklaşan oranda payı olan Türkiye’nin 2005 yılındaki payı %1’e 
yakındı. 2005, sektörün ivmelenmesi ihtiyacını belirginleştiren bir yıldı. 2005 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) bünyesinde sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla Türkiye İklimlendirme Meclisi kuruldu. 
Antalya Makina Mühendisleri Odası Ulusal İklimlendirme Kongresi’nin ilkini düzenledi. İklimlendirme 
soğutma endüstrisinin potansiyelini dinamiğe dönüştürme hareketine paralel, Türkiye genelinde tüm sektörü 
kapsayan SOSİAD bu sürece destek vermek, gelişimi ivmelendirmek üzere kuruldu. 

SOSİAD üyelerinin pek çoğu, aynı zamanda ESSİAD üyesidir. Aynı amaç için, aynı hedefleri paylaşan meslek 
örgütleri olarak SOSİAD ve ESSİAD, son on beş yıllık zaman zarfında ortak çalışmalar içinde yer almış, her 
iki derneğin düzenlediği etkinlikler, karşılıklı olarak desteklenmiştir. ESSİAD’ın tüm sektör ve ülkemiz için 
büyük önem taşıyan, Türkiye’nin ilk ve tek iklimlendirme “Uluslararası Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı” 
EHİS LAB Projesi’nin destekleyen STK’ları arasında SOSİAD yerini almaktadır. Türkiye İklimlendirme Sektörü 
Hedefler ve Stratejiler Belgesi çalışmasında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın OTİM çalışmasında, Ozon 
Panellerinde ve daha pek çok çalışmada, ESSİAD’la bir arada yer aldık.

Türkiye iklimlendirme soğutma sektörünün küresel pazarlarda çok daha iyi bir yere gelebilmesi, Türkiye 
ihracatını gerek hacimsel olarak büyütmek, gerekse katma değeri yüksek, teknoloji ihracatına katkı sağlamak 
adına, uyum içinde birlikte yol almak istediğimiz ESSİAD’ı sektörümüzün önemli bir yapı taşı olarak görüyor, 
nice yıldönümlerini birlikte kutlayabilmeyi temenni ediyoruz.■

Turgay KARAKUŞ
Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Ülkemizin alanında ilk sektörel sivil toplum kuruluşu olma özelliği taşıyan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği, 30 yıllık yolculuğunda sektöre ve paydaşlarına sürekli değer katmıştır. 1990 yılından bu yana 
havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sanayiindeki meslektaşlarımızı ve sektör paydaşlarımızı örgütlü bir 
şekilde temsil eden ESSİAD’ın çalışmaları, geçmişte olduğu gibi bugün de anlamını derinleştirerek sürmektedir. 

ESSİAD Okuldan İşe Projesi ile öğrencilerin iklimlendirme sektörüne kazandırılması hızlandırılmış, düzenlenen 
eğitimler, teknik geziler ve staj imkanları ile genç meslektaşlarımızın yetkinlikleri geliştirilmiştir.

ESSİAD’ın belki de en önemli çalışmalarından biri olan, Türkiye EHİS (Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme 
ve Soğutma) sektörünün rekabetçilik seviyesini artırmak amacıyla başlattığı EHİS LAB Projesi’nin, her aşamasını 
desteklemekten de memnuniyet duyuyoruz.

Değerli Paydaşımız ESSİAD ile TTMD olarak gerçekleştirdiğimiz İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi 
çalışmaları kapsamında; bölgesel koordinasyon ve katılımcılığın sağlanması amacıyla İzmir Kümelenme 
Komitesi kurularak, İzmir’de bulunan üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve 
yerel yönetimlerden temsilcilerin Eylül 2009’dan itibaren bir arada çalışmalarına destek verilmektedir. Elde 
edilen veriler ışığında İstatistiki Analiz Çalışması yapılmış, İzmir’de kümelenme potansiyeli olan sektörler 
karşılaştırılarak AR-GE kapasitesi ve istihdam oranları irdelenmiştir. 

Türkiye EHİS sektöründe TTMD ile ESSİAD bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de çalışmalarını eşgüdüm 
içerisinde; meslektaşlarımızın ve sektör paydaşlarımızın gelişimlerini sürdürmeye devam edecek, sektörümüzün 
sürdürülebilir geleceğini şekillendirmeye ve toplumlarımızın kullanımı için daha sağlıklı ve iklim etkin 
hacimlerin tasarımına katkı sağlayacaktır.  

Başarılarla dolu daha nice 30 yıllara birlikte şahitlik etmeyi diliyor, ESSİAD’ın kuruluşunun 30. yılını gönülden 
kutluyorum.■

Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) Türk soğutma ve klima sektöründe, kuruluş hedefleri 
ve vizyonları doğrultusunda çalışmalarını başarı ile sürdüren çok değerli bir sektör derneğidir. 

MTMD olarak ESSİAD’ın başarılı çalışmalarının bazen iş birlikleri, bazen ortak katılımda bulunduğumuz 
etkinlikler ile çok yakından tanığı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Dünyamızın ve ülkemizin hem ekonomik güçlükler hem de salgın nedeniyle içinde bulunduğu bu zor dönemde 
yerel, bölgesel ve küresel örgütlenmenin değeri de artmıştır. Bu bilinç, sorumluluk ve etik anlayışla yapılanan 
sektörel dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

Mesleki gelişime katkıda bulunmak, firmaların kurumsallaşmasına destek olmak, üyelerine uluslararası rekabet 
gücü katmak, aktörler arasındaki iş birliğini geliştirmek ve yasal düzenlemelerin uluslararası normlara uygun 
hale getirilmesi için çalışmak; her zamankinden daha önemli görevler halini almıştır. Bu noktada, ESSİAD’ın 
yayınları, etkinlikleri ve sektör paydaşlarına verdikleri katkılar ile bu görevleri layığı ile yerine getirme çabalarını 
takdirle karşılamaktayız.

Ülkemizde köklü kuruluş ve dernekler Batı’daki benzerlerine göre ne yazık ki çok daha az sayıdadır. Ayakta 
tutabildiğimiz, faydalı ve verimli bir şekilde varlığını sürdürebildiğimiz, modern ve aydınlık Türkiye’ye hizmet 
eden her sivil toplum örgütü paha biçilmez değerdedir. Bu anlayışla; iş birliklerini ve bir arada var olma kültürünü 
geliştirmek üzere ESSİAD ve benzeri sektör kuruluşlarının her zaman yanındayız. 

30. kuruluş yıl dönümünüzü kutlar, başarılarınızın devamını dileriz.■

İbrahim BİNER
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı 
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Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sektörünün ülkemizde ilk kurulan derneği olan Ege 
Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (ESSİAD) 30. yılı anısına hazırlanan bu değerli anı kitabında 
yer almaktan Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) olarak mutluluk duyuyoruz. 

Temsil ettiği sektörün, ülkemizdeki gücünü ele aldığımızda ESSİAD’ın önemini daha iyi kavrayabiliriz. 
Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme, soğutma sektöründeki firmaları bünyesinde barındıran ESSİAD’ın, 
bölgesel bir dernek olarak başlayan yolculuğunu, gerçekleştirdiği projelerle ulusal ve uluslararası boyutta 
sürdürmesi, derneğin başarı çıtasının giderek yükseldiğini gösteriyor.

ESSİAD’ın, sektörüne yönelik teknolojik kalkınma, istihdam, eğitim, ekonomik gelişme, kaliteli iş gücü, etik 
değerler, örgütlenme alanlarında yaptığı çalışmalarını takdirle izliyoruz. 30. yılında kurumsal yapısı ve çağdaş 
sivil toplum kuruluşu anlayışıyla yoluna devam eden ESSİAD; üyeleri ve paydaşlarıyla olan güçlü ilişkileri, 
saygın imajı ve değerli çalışmaları ile sektörümüzün önde gelen dernekleri arasında yer almaya devam edecektir.

Değerli bir paydaşımız olarak her zaman iş birliği içinde sektörlerimize katkı vermeyi sürdüreceğiz.

Derneğin bugünlere ulaşmasında emeği geçen değerli kurucularınız, yönetim kurullarınız, üyeleriniz ve dernek 
profesyonellerinize, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, 30. yılınızı tebrik ederim.■

Levent GÖKÇE
Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Meslek büyüklerimizin alkışladığımız vizyonları ile 17 Ocak 1990’da faaliyetlerine başlayan Ege Soğutma 
Sanayicileri Derneği (ESSİAD), aradan geçen otuz yılda ülkemizin endüstriyel iklimlendirme ve havalandırma 
sektörünün ilk sivil toplum kuruluşu olma gururunu yaşadı. 

2011-2013 yılları arasında, üyelerimizin güvenine mazhar olarak Yönetim Kurulu Başkanı olma onurunu 
yaşadığım ESSİAD, sektörel sivil toplum kuruluşların arasında “proje derneği olma” vizyonunu başarıyla ve 
sürdürülebilir esaslarla gerçekleştiren yapısını koruyor. 

Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde sürdürdüğümüz Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma 
Amaçlı Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı (EHİS LAB) Projesi, Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması UR-GE Projesi, ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi gibi 
projeler; üye firmalarımızın rekabetçi yapılarını korumalarına hizmet ediyor. 

Ülkemiz sanayisinin en önemli problemleri arasında “kümelenme” eksikliği olduğu gerçeğinden hareketle, 
derneğimizin bu yönde yaptığı çalışmaların sonuçlarını görmekten de ayrıca mutluluk duymaktayım. 
İklimlendirme sektörümüz için İzmir’in bir “üretim üssü” olma başarısının altında da, ESSİAD’ın çalışmalarının 
büyük payı olduğunu biliyoruz. 

Halen Ege Bölgemizde faaliyet gösteren ve sayıları bine ulaşan sektör firmalarımız, 45 binin üzerinde insanımıza 
iş ve aş sağlıyor. Ülkemizin iklimlendirme sektörünün beşte birini tek başına Ege Bölgesi’nin sağlaması ise ayrı 
bir gurur vesilesi bizler için… 

Türk ekonomisinin üretimde daha fazla katma değer yaratıcı yapısal reformlara imza atması ve yatırım ikliminin 
normale dönmesi ile sektörümüzün mevcutta kullanamadığı ihracat ve kapasite ile çok daha başarılı seviyeye 
ulaşacağına yürekten inanıyorum. ESSİAD üyesi firmalar olarak bizler, daha büyük başarı hikâyeleri yazmaya 
hazırız…

Bu vesile ile derneğimize emeği geçmiş, katkısını esirgememiş tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi 
iletirken, aramızda ayrılanları rahmet dileklerimle selamlarım.■

Hüseyin VATANSEVER
Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Sevgili Dostlarım,

Eş organizatör ve destekleyen derneklerimiz ile başarılı bir ISK-SODEX Fuarı’nı daha sabırsızlıkla bekliyoruz! 

Deutsche Messe’nin Türkiye iştiraki Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından organize edilen ISK-SODEX 
Fuarı 29 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında, ISKAV, DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, 
ESSİAD, MTMD ve KBSB iş birliğiyle Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Avrasya 
Bölgesi’nin en büyük iklimlendirme sektörü fuarı ISK-SODEX, gerek ulusal, gerekse uluslararası platformda 
çok büyük bir öneme sahiptir.  

Hepimizin bildiği gibi fuarcılık sektöründeki en önemli başarı kriterlerinden biri ülke ekonomisine ve sektöre 
kazandırdığı katma değerdir. Bu da ülke ekonomisini ve sektörün ihtiyaçlarına ne düzeyde cevap verebildiğinizle 
ilgilidir. Hannover Messe Sodeks Fuarcılık olarak hayata geçirdiğimiz tüm yenilikleri ki buna fuar tarihleri 
de dahil, her zaman için sektörün talep ve beklentilerine göre şekillendiriyoruz. Sektörün talep ve önerileri 
doğrultusunda da ihtiyaç duyulan adımları atıyoruz. 

Sektörel derneklerimiz fuarlarımızın olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. ISK-SODEX’i Türkiye 
iklimlendirme sektörünün en büyük kurum ve kuruluşları olan eş organizatörlerimiz/destekleyen derneklerimiz 
ISKAV, DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB ile beraber 
düzenliyoruz. 

Fuarımızı destekleyen derneklerinden her biri fuarımızın gerçekleşmesinde çok büyük önem taşımaktadır. 
Bu derneklerimizden ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) ile uzun yıllardır süren iş 
birliğimiz, ESSİAD’ın da 30. kuruluş yılını kutladığı bu yılda önemini bir kez daha göstermiştir. 

Sürdürülen düzenli ve açık iletişim, birebir yürütülen ilişkiler, her iki tarafın da fuarın bir adım daha ileri 
taşınması için ortaya koyduğu katkı ile uzun yıllardır devam eden ve etmekte olacak olan ilişkilerimizin 
tüm sektör için verimliliğini sürdürerek devam etmesini temenni eder, 30. kuruluş yılını kutlayan ESSİAD 
Derneği’nin başarılarının devamını dilerim.•

Alexander KÜHNEL
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık
Genel Müdürü



Kurucu Üyemizden
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Değerli ESSİAD Ailesi,

Öncelikle Derneğimizin kuruluşundan beri bu ailenin içerisinde olmaktan gurur ve mutluluk duyduğumu 
belirterek sözlerime başlamak isterim. 30 yıl önce öncü, girişimci, inançlı arkadaşlarım Haluk DÖNMEZ, Kemal 
Zafer DAYSAL, Arif ACAR, Rahmetli Ümit ÜREMEK, Hacı Ali DİNÇER, Hakkı ORAL YÜCEL, Abdullah 
KÜLAHÇIOĞLU, Süleyman Kamil ŞENOCAK, Tufan MUŞKARA, Halil BOYAYAPAN ile birlikte sivil toplum 
kuruluşu anlayışı ve gönüllülük esasına dayalı, örgütlü hareket etme bilinci ile EHİS sektörünün ilk derneği 
olan ESSİAD’ı kurduk. O dönemde dernek bünyesindeki arkadaşlarım ile birlikte birçok sorumluluk üstlendik. 
Yeni kurulan derneğimize kurumsal bir yapının temellerini atabilmek için toplantılar gerçekleştirdik, fikir 
alışverişinde bulunduk. Başta rahmetli Erol Hocamız olmak üzere, kurucu üyelerimiz ve sektörümüzün değerli 
büyüklerinin gösterdiği yollarla her geçen gün daha sağlam adımlar atarak bu günlere geldik.

30 yıl önce İzmir’de attığımız adım, örgütlenmenin bilinci ile sadece Ege Bölgesi ile sınırlı kalmamış, diğer 
illerimizde de sektörümüzdeki sivil toplum kuruluşu anlayışının yaygınlaşmasına vesile olmuştur. Bugün 
sektörel sivil toplum kuruluşları olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde EHİS sektörünün daha da 
gelişmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İklimlendirme Meclisi, EBSO, 
İZTO meslek komitelerinde, sektörümüzün diğer sivil toplum örgütleri olan dernek ve vakıflarda üyelerimiz 
başta olmak üzere sektör firmalarımızı, sektörel sorunların en kısa sürede çözülmesini sağlamak amacıyla 
temsiliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Hepimizin hayali, Türkiye EHİS sektörünün ilk girişimi olan uluslararası Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı 
EHİS LAB’ı her türlü aksiliğe rağmen inşaasını tamamlayıp hizmete açacağımıza olan güvenim tamdır.

30 yıllık serüvenimizde ESSİAD, üyelerinin büyük desteğiyle gerçekleştirilen amaç ve hedeflerinden hiçbir 
zaman ödün vermeyerek bu doğrultudaki çalışmalarına her geçen gün daha da hız vermeye devam ediyor, daha 
etkin çalışmalara zemin hazırlıyor. Başarılarla dolu 30 yılı geride bırakan derneğimizin daha nice başarılarına 
şahit olmak dileğiyle, emeği geçen başta Başkanlarımız olmak üzere, desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize 
ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum.•

Mustafa Kemal YAPAN
Kurucu Üye
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi



1990-1992 Dönemi Yönetim Kurulu
Haluk DÖNMEZ
Kemal Z. DAYSAL
Arif ACAR
Süleyman K. ŞENOCAK
Hakkı Oral YÜCEL
Abdullah KÜLAHÇIOĞLU
Tufan MUŞKARA
Erkut BEŞER

Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Sayman
Üye
Üye
Üye
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1990-1992 Dönemi Yönetim Kurulu

23 Mart 1990 tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısı ile ESSİAD’ın kuruluş 
amacı, önümüzdeki dönemlerde gerçekleştireceği faaliyetler heyecanla 
paylaşıldı. 

Ve böylelikle sektörün ilk derneği, Ege Bölgesi’nin gücünü de arkasına alarak 
faaliyetlerine başladı.

Birbirini takip eden yönetim kurulu toplantılarında yeni üyelerin kabul 
işlemleri gerçekleştirilirken bir yandan da üye sayısının artırılması, dernek 
üyelerinin birbirlerini tanıması için çalışmalar gerçekleştirildi.

26 Kasım 1991 tarihinde dernek faaliyetleri konusunda daha yararlı 
hizmetler verebilmek için 4 ayrı komisyon kuruldu.

29 Kasım 1991 tarihinde toplantı ve çalışmalarını sürdürebileceği daha 
büyük bir alana ihtiyaç duyan ESSİAD, Mürsel Paşa Bulvarı 1259 Sokak’ta 
yer alan Deren İş Merkezi’nin 5. Katındaki ofisini kiraladı.

Düzenlenen sohbet toplantıları ile EBSO ve İZTO’da meslek komitelerinin 
oluşturulması için çalışmalar yaparak üyeler ile ilişkilerini güçlendirmek 
adına faaliyetler düzenledi.
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■Soldan sağa: Abdullah KÜLAHÇIOĞLU, Mustafa Kemal YAPAN, Haluk DÖNMEZ, Arif ACAR, Hakkı Oral YÜCEL
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Değerli ESSİAD Üyeleri,

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı  olarak, 17 Ocak 1990 tarihinde 11 kurucu üye ile kurduğumuz derneğimizin 
bugün 30.yılını tamamladığını görmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. 

Derneğimizin  bugünlere  gelmesinde emeği geçen başta Rahmetli Onursal Başkanımız Dr. Müh. Erol ERTAŞ’a 
ve emeği geçen tüm yönetim kurullarına başarılı çalışmaları için teşekkürlerimi iletirim.

Türkiye'de Soğutma, Havalandırma ve İklimlendirme sektörlerinde ilk kuruluş olan derneğimiz, 30 yıl içersinde, 
bölgesel bir dernek olarak başlayan önemli  çalışmalar, atılımlar ve gerçekleşen projeler  ile her yönetim dönemin 
de kendisini geliştirmiş ve 11 üye ile başlayan dernek üyeliğini, bugün 100 ün üzerinde tüzel ve şahıs üyeliğine 
ulaştırmıştır. Bu da derneğimizin çalışmalarının gerek ulusal gerekse uluslararası camia da yaptığı işbirlikleri, 
çalışmalar ve göstermiş olduğu başarılar ve de üyelerinin  tecrübe ve gücü ile gerçekleşmiştir.

ESSİAD’da yürütülen projelerin en kısa zamanda başarılı sonuçlar alınarak, devreye alınacağına inanarak, 
başarılarının devamını temenni ederim.■

Haluk DÖNMEZ
Kurucu Üye
1990-1992 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı



1992-1993 Dönemi Yönetim Kurulu
Erol ERTAŞ
Telat MUŞKARA
Arif ACAR
Burhan İLÇİN
Sina DÜZCAN

Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Teknik İşler Sorumlusu



1992-1993 Dönemi Yönetim Kurulu

ESSİAD Onursal Başkanı Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ başkanlığında 
göreve başlayan Yönetim Kurulu, ESSİAD’ın tüm platformlarda sesini 
duyurmak ve sosyal olaylara katkıda bulunmak için çalışmalara başladı.

Planlanacak faaliyetleri üyelerinin bir araya geldiği toplantılarda görüşlerini 
alarak organize eden ESSİAD, üyeleri ile olan ilişkileri güçlendirmek adına 
ailelerinin de katılımları ile Kuşadası'nda üye buluşması organizasyonu 
gerçekleştirdi.

Üyelerini bir araya getirerek meslek ve piyasa disiplini açısından müşterek 
prensipleri saptamak amacıyla toplantılar gerçekleştiren Yönetim Kurulu, 
üyelerin sektördeki potansiyelini belirlemek için anket çalışmaları 
gerçekleştiren ESSİAD, üye ziyaretlerine ek olarak yurt içi ve yurt dışında 
düzenlenen fuarlarda üyelerinin tanıtım çalışmalarına ağırlık verip derneğin 
etkinliğini artırarak süreklilik yakalayan bir oluşum olması için çalışmalar 
yürüttü.

EBSO ve MMO İzmir Şube ile müşterek olarak Montreal Protokolü 
çerçevesinde kullanımı kısıtlanan soğutkanlarla ilgili bir panel düzenlenmesi 
için çalışma gerçekleştirdi. 

Ozon tabakasını incelten soğutkanlar yerine geçecek maddelerin uygulanması 
ile ilgili çeşitli cinste soğutucu cihaz üretenlerin karşılaşabileceği sorunları 
görüşmek üzere üyelerinin ve sektör firmalarının katıldığı toplantılar 
organize etti.

Üyelerin sektördeki potansiyelini belirlemek için anket çalışmaları 
gerçekleştirerek ilk kez bu dönemde oluşturulan ESSİAD Üyelik Sertifikası 
hazırlanarak Ege Palas Oteli'nde gerçekleştirilen törende üyelere teslim edildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu yoğun çalışma programı çerçevesine çalışmalarına 
devam etti. 



1993-1994 Dönemi Yönetim Kurulu
Erol ERTAŞ
Telat MUŞKARA
Arif ACAR
M. Ali ENGİL
Ali BÜYÜKYILDIZ

Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Üye



1993-1994 Dönemi Yönetim Kurulu Görevi devralan 1993-1994 Dönemi Yönetim Kurulu, ozon tabakası ile ilgili 
teknik toplantılar yaparak üyelerini ve sektör firmalarını bilinçlendirmek için 
çalışmalar yürüttü. 

Sektör paydaşlarından İSKİD ile ilişkilerin temelinin atıldığı dönemde, 
ISOHA fuarında İSKİD Yönetim Kurulu üyeleri ile toplantı gerçekleştirildi.

2. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi'ne destekleyen ve düzenleyen kuruluş 
olarak katılım sağlanması için çalışmaların başlatıldığı dönemde EBSO 
Aydemir Aşkın Salonu'nda EBSO Meslek Komitesi ve ESSİAD Üyeleri ile bir 
araya gelerek sektör sorunlarının tartışıldığı toplantı gerçekleştirdi. Yapılan 
söz konusu toplantı sonrasında Soğutma-Klima Yan Sanayi Komisyonu ve 
İthalat ile ilgili Kalite ve Sorunlar Komisyonları oluşturuldu.



1996-1998 Dönemi Yönetim Kurulu
Erol ERTAŞ
Halit ŞAHİN
Metin AKDAŞ
Ömer Sabri KURŞUN
Fehim YARAŞIKLI
Ertan SONGÜDER
Bülent NURBAY
Hulusi KILCIOĞLU
Bekir CANSEVDİ

Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye



1996-1998 Dönemi Yönetim Kurulu

ESSİAD Onursal Başkanı Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ başkanlığında 
göreve başlayan Yönetim Kurulu, ESSİAD’ın tüm platformlarda sesini 
duyurmak ve sosyal olaylara katkıda bulunmak için çalışmalara başladı. 

Üyelerini bir araya getirerek meslek ve piyasa disiplini açısından müşterek 
prensipleri saptamak amacıyla toplantılar gerçekleştiren Yönetim Kurulu, 
üyelerin sektördeki potansiyelini belirlemek için anket çalışmaları 
gerçekleştirdi.

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen fuarlarda üyelerinin tanıtım 
çalışmalarına ağırlık veren Yönetim Kurulu, ESSİAD’ın etkinliğini artırarak  
süreklilik yakalayan bir oluşum olması için çalışmalar yürüttü.

Soğutma Dünyası dergisinin temelinin atıldığı ve yayın hayatına başladığı 
dönemde ESSİAD Bülteni ile üyelerine dernek hakkında bilgi veren ve 
titizlikle yürütülen mektuplar yayınlandı.

Ozon tabakası ve yeni soğutkanlar, EBSO ve diğer kuruluşlarla ilişkiler, basın 
ile ilişkiler ve dernek yayınları, derneğe hizmet binası kazandırılması için 
çalışmalar, Üye ve Tesisat Müteahhitleri ile ilişkiler, Ticari Buzdolapları Grubu 
ile ilgili sorunların izlenmesi ve ilişkiler, TTMD ve Tesisat Konseyi nezdinde 
derneğimizin temsili, Türkiye genelindeki soğutma servisi yapabilecek 
firmaların tespiti ve üyelere duyurulması, ihtisas fuarları organizasyonları 
ile ilişkiler, tüm üyelerle yapılacak toplantıların organizasyonu konularında 
çalışma yapmak üzere dernek üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 
çalışmalar gerçekleştirildi.

Soğutma ve havalandırma branşında İzmir Çıraklık ve Meslek Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında 03 Nisan 1995 
tarihinden önce soğutma havalandırma konusunda çalışan iş yeri sahibi 
üyelerimize belgelendirilmeleri konusunda çalışma başlatıldı.

Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde İzmir Kültürpark Enternasyonal Fuar 
alanında düzenlenen SODEX-97 İzmir Fuarı'na dernek olarak standlı 
katılım sağlanırken İzmir Efes Oteli Convention Center'da düzenlenen                             
III. Ulusal Tesisat Mühendisiği Kongresi ve Sergisi'ne standlı katılım sağlandı.

ESSİAD, Çıraklık Eğitim Merkezi ve Seyit Şanlı MTAL alan öğretmenlerine 
üyelerinin tanıtımını yaparak, eğitim kurumları ve sanayicileri teknik geziler 
ile bir araya getirerek köprü görevi üstlendi. Meslek Yüksek Okullarının 
Soğutma ve İklimlendirme Bölümü ile ilişkilerin geliştirilmesi üzerine 
çalışmalara başlamış, Seyit Şanlı MTAL'den dernek üyelerine stajyer alınması 
konusunda iş birliği çalışmaları yaptı. Sekörün öğrencilere tanıtılmasına 
yönelik bir program yapılması için komisyon oluşturarak öğrencilere 
sektörümüzü tanıtmayı hedefleyen etkinlikler düzenlendi.
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23.07.1937 tarihinde Mardin’de dünyaya geldi. İlkokulu 4 okul gezerek İstanbul 
Eyüp kazasının Kemerburgaz köy okulunda, ortaokulu Eskişehir Atatürk Lisesi, 
4 yıllık liseyi 1 yıl Haydarpaşa, 2 yıl Erzurum Liselerinden sonra asıl memleketi 
olan Balıkesir Lisesi’nde bitirdi.

1955-1960 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi  Makina Fakültesi 5 
yıllık Genel Makina Bölümü’nde okudu.1960 yılında Isı Opsiyonu bölümünden 
Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. Tophane-Salıpazarı antrepoları inşaatında 
3 aylık şantiye mekanik tesisat yardımcılığından sonra Ekim 1960’ta DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) bursu ile Almanya’ya gitti. Burada, 
Berlin Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’ne kaydoldu. Üniversite Senatosuna 
eşdeğer diploma müracaatı yaptı. İki sömestr sonunda Senato tarafından şart 
koşulan imtihanları ve 6 aylık ek stajları tamamlayarak Berlin Teknik Üniversitesi 
eşdeğer diplomasına hak kazandı. Stajın 3 ayını Borsig A.G.- Berlin’de, diğer 3 ayını 
da Frankfurt am Main de Farbwerke Hoechst fabrikalarında yaptı. 5 km2 alana 
yayılan bu fabrikaların amonyak turbokompresörleriyle çalışan merkezi soğutma 

sistemlerinde çalıştı. TU Berlin’de aldığı meslek derslerini Kimyasal ve Nükleer Proses Tekniği Enstitüsü’nde 
yürüttü. Bu enstitüde aynı zamanda Soğutma Prosesleri ders ve laboratuvarlarını tamamlarken bölümde 
“Absorpsiyonlu Soğutma” dersini veren Prof. Dr. Wilhelm Niebergall’in önerisi ile (-100oC de absorpsiyonlu 
soğutma) konusunda doktora hazırlıklarına ve hocanın müşaviri olduğu Berlin-Tegel’deki BORSIG A.G.’nin 
Soğutma Bölümü’nde çalışmaya başladı. Orada ustası Dipl. Ing. Karl Heinrich Richter‘in asistanlığını yaparken; 
her çeşit endüstriyel kompresörlü ve absorpsiyonlu soğutma sistemlerinin teklif ve tasarımı konusunda çalıştı. 
Ağustos 1963’te BORSİG AG firmasının Türkiye’de Et ve Balık Kurumu için kurduğu 17 soğuk depodan 
sonuncusu olan Mersin Soğuk Deposu’nun kesin kabulünü yaptırmakla görevli olarak Mersin’e gönderildi. 
O dönemin özel şartları nedeni ile bu kabul çalışmaları iki haftadan fazla sürdü. Tesiste bulunan soğutucu, 
kompresör, kondenser ve pompa gibi tüm elemanların ayrı ayrı kapasiteleri ölçülmeye çalışıldı ve sonucunda 
kabul gerçekleşti. Doktora yöneticisi Prof. Dr. Niebergall ani bir krizle vefat etmişti. Bunun üzerine Et ve Balık 
Kurumu’ndan aldığı teklifi kabul ederek Berlin’de evlendiği eşi Gaye ile birlikte Mayıs 1964’de Türkiye’ye döndü 
ve Ankara Akköprü’deki Et ve Balık Kurumu (EBK) Genel Müdürlüğü Tesisat Müdürlüğünde, önceleri Etüd-
Proje, daha sonra Montaj Şefliği’nde  göreve başladı. 

Eylül 1966’da, vatani görevini yapmak üzere EBK’dan ayrıldı. İskenderun’daki Deniz Yedek Subay temel 
egitiminden sonra 4,5 ay Gölcük Donanma Tersanesi pompa ve buhar türbinleri ve gemi soğutma tesisatı 
bölümünde Bakım-Tamir Mühendisi; 18 ay İzmir’de Güney Deniz Saha Komutanlığı İnşaat Emlak Grubu 
emrinde Tesisat Kontrol Mühendisi olarak çalıştı. (İzmir Orduevi İnşaatı ve tesisatı tamamlanarak bu devrede 
açılışı yapıldı.) Ekim 1968’de terhisini takiben; İzmir Karşıyaka’ya yerleşti. Bir yıl Politeknik A.Ş.’de, Kalıp Buz 
Fabrikaları, Mezbaha Soğuk Depoları Proje ve Montaj işlerini yaptı. Daha sonra bir yıl Grasso A.Ş. İzmir 
Bürosu’nu kurarak,  bölgedeki soğutma mühendisliği işlerini yürüttü. (İzmir Belediye Salhanesi et teşhir salonu 
soğutması, Türk Tuborg Bira Fabrikası soğutma sistemi devreye alma ve kabul çalışmaları, Muğla Mezbahası 
Şantiyesi, vs.). 

Şubat 1971’de TPAO Aliağa Rafinerisinin yapımını taşeron olarak üstlenen Badger Turkey Limited Şirketi'nde 
Millwright Superintendent (mekanik montaj amiri) olarak part-time çalışmaya başladı. Görevi rafineri 
sahasında bulunan tüm mekanik aksamın (buhar türbini tahrikli pompalar, pistonlu ve turbokompresörler, 

Erol ERTAŞ
ESSİAD Onursal Başkanı 
1992-1993 / 1993-1994 / 
1996-1998 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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arıtma tesisleri, liman ham petrol yükleme kolları (loading arm) vinçler, imdat elektrojen grupları ve sair tüm 
makinalar) montajını yönetmekti. Zaman zaman sayısı 100 Makine Montaj elemanına (Millwright) varan 
makina montaj ekibiyle Temmuz 1973’e kadar burada çalıştı. 

Bu yıllar ve devamında İzmir DMMA Makina, Buca DMMA Makina bölümlerinde, Ege Üniversitesi Makina 
Fakültesi’nde, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde, 
Denizli DMMA Makina Mühendisliği Bölümü’nde başta Isı Transferi, Buhar Türbinleri, Termik Türbomakinalar, 
Gaz Türbinleri, Soğutma Tekniği olmak üzere ısı-termodinamik ile ilgili derslerin öğretim görevliliğine 
devam etti. Eğitim çalışmalarına paralel olarak 1978 yılında Ege Üniversitesi Makina Fakültesi’nin 2 numaralı 
Doktorasını tamamladı ve Doktor Mühendis ünvanını aldı. 

1982 yılında öğretim görevliliğinden istifa ederek kendi firması Pnöso Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti.’nin 
başına geçti. (Pnöso Ltd. Şirketi Makina Yüksek Mühendisi Melih GÜRSOY (Texas Teknik Üniversitesi) ve 
Erol ERTAŞ tarafından kurulmuştur. Her iki kurucunun eşleri de şirket ortağı idiler. (Bu şirketin kuruluşu 
öncesinde Erol ERTAŞ bazı dönemlerde Sayın Melih GÜRSOY tarafından kurulan Maksaş Makine Sanayii 
A.Ş. (Markası:Lupamat) firmasına teknik danışmanlık yapmakta idi.) 1985 yılına kadar Alsancak’taki küçük bir 
bürodan yürütülen şirket, 1985 yılında İzmir 3. Sanayi Sitesi’ndeki 150 m2 lik atölyede çalışmalarını sürdürdü. 
Kardeş firma Maksaş A.Ş.‘de 2400 lit/dakika hava ve açık tipte 2-4 HP tahrik gücüne kadar soğutma kompresörleri 
üretilirken soğutmalı tipte, soğu volanlı basınçlı hava kurutucular ve basınçlı hava filitreleri geliştirilerek 
imalatına başladı. Aynı dönemde atölye dışında da bir takım soğuk depo montaj, revizyon ve bakım işleri 
üstlenilmek amacı ile Pnöso Ltd. başmontörü Aytekin YALÇIN ve oğlu Fikret; Erol ERTAŞ ve oğlu Güneş’in 
ortağı olduğu Soğutan Soğutma Sistemleri Ortaklığı kurularak çalışmaya başladı. Birçok soğuk tesisin revizyon 
ve bakımları, irili ufaklı birçok Soğuk deponun montaj ve işletmeye alım işleri üstlenildi. Bu yıllarda Maksaş’ta 
Türkiye’nin vidalı tipteki ikinci markası Lupamat Vidalı Kompresörü Hannover Fuarı’nda teşhir edildi. 1990 
yılında Pnöso, işlere dar gelen 150 m2 lik atölyeden, Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi’ndeki 400 m2’lik kendi malı olan 
atölyeye taşındı. Bu atölyede geçen 5 yıl zarfında Pnöso Çimento Fabrikalarının gereksinimi olan daha büyük 
kapasiteli (25-40-60 m3/dak) soğu volanlı basınçlı hava kurutucularının imalatına başladı. Bunların yanında 
filitre, basınçlı hava tankı, paket tip su soğutucular, hekzan tutucular da imal ediliyordu. Aynı sıralarda Erol 
ERTAŞ ziyaretine gittiği Frankfut’taki ACHEMA Fuarı’nda çeşitli tiplerde alçak basınçlı hava üreten bloverleri 
imal eden Fransa’nın HIBON firması ile irtibat kurdu. Balıkesir’deki bir un fabrikasının pnömatik transport 
tesisatı için 6 adet komple blover seti bağlantısı yapılınca, bu firma Pnöso’ya Türkiye Bayiliğini teklif etti ve bu 
şekilde firmanın önüne amaca uygun alternatif bir sektör açıldı. O tarihten itibaren, Pnöso kendi tasarımını 
ilave ederek, 1 bar basınca kadar yağsız hava veren blover gruplarını da Hibon marka bloverleri ithal ederek 
imal etmeye başladı. Pnöso 1995 yılında İAOSB küçük parsellerdeki 700 m2’lik yerine taşındı. 2000 yılında aynı 
büyüklükteki komşu parseli de satın alarak 1400 m2’lik kapalı alanda üretimlerine devam etti. Halen üretimler 
bu yerde devam etmektedir.

1995 yılında kurulan kardeş firması Ertek Ltd. Şti. Pnöso ürünlerinden başka  atık su arıtma sistemleri ve yüzme 
havuzları kurulması ve işletmesi için gerekli her cins malzemeleri iç piyasaya pazarlamaktadır. Pnöso’nun 
ürettiği blover aksesuvarları Fransa’ya ihraç edilmektedir. Bunların dışında komşu ülkelere taahhüt firmaları 
tarafından komple blover grupları ihraç edilmektedir.

Değerli insan, ESSİAD Onursal Başkanı Dr. Müh Erol ERTAŞ ani rahatsızlığına müteakip 6 Ağustos 2015 
tarihinde hakkın rahmetine kavuşmuş, 11 Ağustos 2015 tarihinde Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’ndaki kabrine 
defnedilmiştir. Kendisini sevgi ve saygı ile her zaman anacağız.■
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Ahmet ERİŞ 
2002-2004 Dönemi 
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR 
Soğutma Dünyası 
Editörü

Bekir CANSEVDİ
2000-2001 Dönemi 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

“ESSİAD çalışmalarındaki 
önderliği, birleştiriciliği ve 
ESSİAD’ın bu güne gelmesindeki 
katkıları da sayfalara 
sığdırılamayacak önem ve 
fazlalıkta. Beni Soğutma 
Dünyası dergimizin yayın 
çalışmalarına da katan ve 
birlikte üretimler yapmamızı da 
sağlayandı Erol ERTAŞ Hocam.

Kendisi öğretmenliği ile, 
mühendislik ustalığı ile, önderliği 
ile, birlikte çalışmalardaki 
üretkenliği ile örnek aldığım 
bir büyüğümdür. Erol ERTAŞ 
hocamın anıları çalışmalarımıza 
güç katmaktadır.”

“Soğutma Dünyası 
dergisinin fikir babasını 
ve dergiye her zaman 
sınırsız destek veren 
sevgili hocamızı hürmetle 
anıyoruz.”

“Değerli hocamız ile 
1995-1999 yılları arasında 
EBSO’da Soğutma, Isıtma, 
Klima ve Sanayi Meslek 
Komitesi’nde beraber görev 
aldık. 

Birlikte bulunduğumuz 
dönemde komitede 
Süleyman ŞENOCAK, 
Halit ŞAHİN, Tufan 
MUŞKARA yer alıyordu. 
Ayrıca 1999-2005 yılları 
arasında ESSİAD’daki 
komisyonlarda birlikte 
görev aldık. 

Birlikte çalıştığımız 
dönemde hepimiz 
ondan çok şey öğrendik. 
Erol Hocamız, bilgi 
ve donanımı ile 
desteğini hiçbir zaman 
esirgememiştir.”
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Halit ŞAHİN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
1998-2000 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı, 
Onursal Üye

Hüseyin VATANSEVER 
Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi 
2011-2013 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan SEMERCİ
Yüksek İstişare Kurulu Başkan 
Yardımcısı 
2015-2017 / 2017-2019  Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı

“Sevgili Erol ERTAŞ 
Hocamız bize güç veren, 
şevk veren ve kutup yıldızı 
gibi bize yönümüzü 
gösteren çok önemli bir 
mürşit idi. Bize her zaman 
“siz başarırsınız, yeter ki 
birliğinizi koruyun” derdi. 

Olumlu bakış açısı, 
temiz niyet, kararlılık 
ve çalışma ile neler 
başarılabileceğinin 
bir örneğiydi aslında 
yaşadığımız bu süreç. 

İşte bu süreçleri yaşadığı 
için ESSİAD bugün 
sektörün en büyük 
projesi olan “Uluslararası 
Akredite Test ve Analiz 
Laboratuvarı” projeleri 
başarabilecek gücü 
kendinde buluyor.”

"Bugün onun 
yokluğundaki boşluğu 
ancak düşüncelerine ve 
ilkelerine sahip çıkarak, 
onun sözüyle “çalışacağız 
karınca misali, sessizce ve 
sürekli…” prensipleriyle 
çalışarak giderebiliriz. 

Yaşasaydı sanıyorum 
o da böyle olmasından 
çok mutlu olurdu…"

“Erol ERTAŞ hocamla hem 
EBSO Meslek Komitesi’nde 
16 yıl hem de ESSİAD’da 
birlikte çalışmamız benim 
için çok onurlu ve zevkli 
idi. 

Paylaşımcılığı, 
yol göstericiliği,
toparlayıcılığı ile gerçek
bir liderdi.”
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Metin AKDAŞ
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
2000-2001 / 2001-2002 / 
2002 - 2004 Dönemi
Yönetim Kurulu Başkanı

Murat KURTALAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
2004-2006 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı
Onursal Üye

“Ben bu sektörde ilk işe 
başlayan kişilere Erol 
Hocamın kaleme aldığı 
“R12 Molekülü ile Harika 
Bir Yolculuk” kitabını 
tavsiye ederim. İnanılmaz 
bir bakış açısı ile yazılmış 
bu kitap, sektörü anlatmak 
adına çok önemli bir 
kaynaktır. 

Erol Hocam sayesinde çok 
şey öğrendik. Allah herkese 
bu şekilde anılmayı nasip 
etsin, mekanı cennet 
olsun.”

“İnsanın hayatta feyz 
aldığı kişilikler vardır. 
Bu bir insan hayatında 
bir elin parmaklarını 
geçmez. Hocam bunlardan 
birisiydi benim için. 
Dedikoduyu sevmez, 
empati yapar, dinler, anlar, 
kolay kolay sinirlenmez, 
-ki bir kere tanık oldum- 
haklı idi… 

Çok özel ve mümtaz bir 
insandı. Ardılı yaratmak 
deriz, çok az insan vardır, 
ardılını yaratan, yani 
benzerini doğuran. Hocam 
bunlardan biri idi.  

Buradan bir kere daha 
saygı, sevgi ile anıyorum. 
Işıklar içinde uyusun...”

İbrahim İŞBİLEN
Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi
1995-1996 Dönemi 
Yönetim Kurulu Üyesi

“Erol Bey, tüm 
yaşantısında mesleği ile 
iç içe olmuştur. Hani bazı 
ticari kurumlarda çalışma 
zamanları için “7/24” diye 
bir kısa ve özlü anlatım 
biçimi vardır ya, 
Erol Bey de “7/24 
mühendis” idi. Problemi 
olan meslektaşlara yardım 
elini uzatır. Siz bir şey 
sorarsınız, kendisi sorulanı 
cevapladıktan sonra, 
konunun uzantısına 
geçer, (sorulmamış olsa 
bile) diğer ayrıntıları 
da anlatırdı. Sanayi 
Odası meclisinde ve 
derneğimizde faal olduğu 
tarihlerde, akşamları iş 
çıkışlarında toplantılar 
düzenler, meslekteki son 
gelişmeleri, duyduğu 
yenilikleri anlatır, konular 
üzerinde tartışırdık. Nur 
içinde yatsın.”
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Necdet TUNALI
Proje Isı

“Erol ERTAŞ Hocamız, her zaman 
arkamızdaydı ve bizlere destek 
oldu. Ben onun hem öğrencisiyim; 
üniversitede benim hocamdı, 
hem de sonrasında meslektaşım 
oldu. Hocam ve meslektaşım 
olarak yardımlarını hiçbir zaman 
esirgemedi.”

Ömer Sabri KURŞUN
1996-1998 Dönemi Sayman Üyesi
1998-2000 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Turan ERKAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Soğutma Dünyası 
Yayın Kurulu Üyesi

Yrd. Doç. Dr.
Turhan ÇOBAN
Soğutma Dünyası 
Yayın Kurulu Üyesi

“Makina Mühendisliği 
eğitimimde kendisinden 
Isı İletimi dersini aldığım 
rahmetli Sevgili Hocam 
ve büyüğüm Erol ERTAŞ’ı 
saygıyla anıyorum.”

“Erol Hocam, 
1974-1978 yılları arasında 
okuduğum Ege Üniversitesi 
Makina Fakültesi 
Makina Mühendisliği 
Bölümü’nde hocamdı. 2006 
yılında, Ege Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi 
Makina Mühendisliği 
Bölümü’nde çalışmaya 
başladım ve Erol Hocamın 
isteğiyle Soğutma Dünyası 
dergisinin çıkarılmasında 
da görev aldım. Makina 
Mühendisleri Odası 
bünyesinde yapılmakta 
olan Tesisat Mühendisliği 
Kongresi bünyesinde 
tecrübeli bir sanayici olan 
Turan ERKAN’ı da aramıza 
alarak “Soğuk Depoculuk” 
ve “Soğutma Sistemlerinin 
Modellenmesi” kurslarını 
gerçekleştirdik.
Sektörümüze katkı ve 
emekleri çok büyüktür, 
ışıklar içinde uyusun.”

“Erol Hocam; “Bir an önce 
hedefe ulaşmak gerekir, 
çünkü ömür çok kısa ve 
geçici.” “Öğrenmenin yaşı 
yoktur.” Der ilave ederdi… 
“Biliyorum, mükemmele 
ulaşmak çok zor; ona, 
ömrümüz dahi yetmez. 
Ancak, ulaşabildiğimiz 
kadar ulaşalım. 
Yani karınca misali, 
mükemmeli bulabilmek 
için yola düşelim. O 
mükemmeli belki siz 
yakalayabilirsiniz, belki 
de ileride bayrağı teslim 
edeceğiniz, sizden sonraki 
kuşak” derdi. 

Hocamızın geride 
bıraktıkları 
gönlümüzdedir, 
gönlünüzdeki keder bizim 
de gönlümüzün en derin 
yerindedir.”
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DWM Copeland GmbH Berlin firmasının 
Fransızca aslından ilavelerle Almanca’ya çevirterek 
1978 yılında yayınladığı “Eine Wundersame Reise 
Mit Dem Molekul R 12” adlı kitaptan Haziran Dr. 
Müh. Erol ERTAŞ tarafından Türkçe’ye çevirlmiş, 
1983 yılının Haziran ayında TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 
basımı gerçekleştirilmiştir.

ESSİAD Bülteni Sayı-I 

İlk sayısı Aralık 1996’dan yayınlanan ESSİAD 
Bülteni basılı olarak 3 sayı yayınlanmış, üyelere 
dağıtılmıştır. 2011 yılından beri aylık periyotlarda 
ESSİAD e-bülten olarak yayınlanmakta, üyelere 
ESSİAD faaliyetleri, sektörel ve güncel haberler 
hakkında bilgi verilmektedir.

1993-1994 Dönemi

1993-1994 Dönemi

1993-1994 Dönemi



69

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz16 Mart 1998
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla Yenişehir’deki Gıda 
Çarşısı içerisinde yer alan Gaziler İş Merkezi’nden ofis satın alındı. 

A. Kemal DUMAN
Bekir CANSEVDİ
Bülent NURBAY
Cengiz ÜNERDEM
Erdoğan BOLAKÇA
Erol ERTAŞ
Fehim YARAŞIKLI
Halit ŞAHİN
İbrahim İŞBİLEN
İlhan SÜMBÜL
İskender BARLAS
M. Ali ENGİL
M. Kemal YAPAN
Metin AKDAŞ
Muammer KOÇ
Murat KURTALAN
Müjdat ŞAHAN
Ömer Sabri KURŞUN
Telat MUŞKARA
Teoman BAYGAN
Tufan MUŞKARA
Yusuf TÜRKOĞLU

Gaziler İş Merkezi’nde 
Yer Alan Ofisimizin 
Alınmasında Katkı Koyan 
Bağışçılarımız

Teşek
kürle

rimizle...

1996-1998 Dönemi

1996-1998 Dönemi

■Ulaşılabilen evraklardan 
derlenmiş, alfabetik olarak 
sıralanmıştır.
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1996-1998 Dönemi / Ustalık Belgesi Eğitimleri

1996-1998 Dönemi



ESSİAD Onursal Başkanı
1992-1993, 1993-1994, 1996-1998 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Müh. Erol ERTAŞ’ı
Saygıyla Anıyoruz.

(1937-2015)



Endüstriyel Havalandırma, 
İklimlendirme Soğutma Kümesi 
Dergisi 
ISSN: 1304-1908 / Yerel - Süreli Yayın

Turkcell Dergilik, www.essiad.org.tr ve sosyal medya vb. 
dijital platformlarda yer almaktadır.

Basılı Tiraj: yaklaşık 8500/Yıl

Dijital Tiraj: yaklaşık 80.000 İndirilme/Yıl



1997
Kasım-Aralık sayısı ile 
yayın hayatına başladı 

Hakemli Dergi oldu. Akademik  
makaleler, Hakem Kurulu 

tarafından denetlenmekte ve 
yayınlanmaktadır.

2009

Tasarım, dizayn ve 
içerik yönetimi 

ESSİAD tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

ESSİAD haberleri, 
endüstriyel havalandırma, 
iklimlendirme, soğutma 

alanlarında teori, yaklaşım 
ve uygulamaları konu alan 

teknik yazılar, sektörel 
haberler, röportajlar, yer 

almaktadır.

“Sektöre Özel”
dağıtım listesi ile 

okuyucu kitlesine ulaştırılan 
dergi ile birlikte yayınlanan ek 

çalışmaları yapılmaktadır. 

3 aylık periyotlarda yılda 
4 kere yayınlanan, firma 

ilanlarını bünyesinde barından 
Soğutma Dünyası çalışmalarına 

devam ediyor.

2020
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Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), soğutma sanayi sektörünün önde gelen iş 
insanları tarafından 1990 yılında kurulmuştur. Derneğin ana hedefleri, sektörde faaliyet gösteren kişilerin ve 
kuruluşların haklarını korumak, mesleki gelişimlerini arttırmak, pazar iyileştirme planlarını desteklemek ve 
tüketiciye gelişmiş kaliteli ürünlerin ulaştırılmasını sağlamak.” amacıyla ileriki yıllarda soğutmanın yanında 
iklimlendirme, ısı pompası, yalıtım gibi yakın sektörlerde hizmet veren firmalarla genişleyerek bugünkü güçlü 
konumuna ulaştı.

İlk kurulduğu yıllardan itibaren güçlü bir dernek ve sektöre daha yakın olma, eğitim, bilgilendirme ve kalıcı 
bilgi, deneyim, görgü birikimi ve yaygınlaşmasını sağlama amaçlı Soğutma Dünyası dergisinin de sahibi olarak 
hizmetlerini sürdürdü ESSİAD. Dile kolay 1997 yılından bugüne de yayın hayatını sürdürüyor ve sürdürecek…

Rahmetli Onursal Başkanımız ve Üniversiteden Hocam, Meslektaşım Dr. Müh. Erol ERTAŞ’ın göreve davetiyle 
Dergi Danışma Kurullarından başlayıp, 2000’li yıllardan itibaren de Editör olarak Soğutma Dünyası Dergimizde 
görevler aldım. 

Firmalarda yapılan toplantılardan, Gıda Çarşısı’ndaki büroya ve de Tepekule’deki büroya uzanan süreçte yapılan 
çalışmalar bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyor. 

Soğutma Dünyası amatör çalışma ve sahiplenmelerle sektörün ürünü bir dergidir, dergimizdir. Başlangıçtan 
beri sektörün gereksinimlerini karşılaması ve bu nedenle de bekleniyor ve izleniyor olması dergimizin giderek 
bu gelişimini sürdürmesini ve sürekliliğini sağlamasını zorunlu kılmıştır.

Amatör bir ruhla görev alan tüm yayın kurullarının, bilim insanlarının, sektörde bilgi paylaşımını görev 
edinenlerin, sektörümüz firmalarının, sekreteryanın ve tabii ki derginin sürekliliği için çaba gösteren tüm 
Yönetim Kurullarının çaba ve katkıları yadsınamaz…

2000’li yıllardan itibaren ESSİAD ailesinde bir çok arkadaşım oldu, halen bu arkadaşlıklar sürmekte, Aynı 
zamanda Fahri olarak da ESSİAD üyesi olmaktan onur duyuyorum.

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Yayın Kurulu Üyesi 
Soğutma Dünyası Editörü
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ESSİAD gelişimleri ile sektörümüzde çıtayı yükseğe çıkarıp hedefi büyüten derneklerimizin arasında yer 
almaktadır. Ortaya koyduğu misyon-vizyon ve çalışma planlarıyla geleceğe yön verecek projelere de öncü 
olmuştur ESSİAD. 

Bu oluşumda göreve sahip çıkma ve bayrağın doğru ellerde taşınması bu yarışın başarıyla tamamlanmasının ve 
yeni projelere yönelineceğinin işaretlerini taşımaktadır.

Bu gelişime hizmet eden tüm kişi ve kurumları, bu oluşumun önemli kilometre taşları olarak kutlamak gerekir. 

Sektörümüz için iyi ki varsın ESSİAD, sektörümüzün doğru ve güvenilir seslerinden olan “Soğutma Dünyası” 
iyi ki varsın. Nice 30 yıllara hep birlikte daha güçlü, sağlam, güvenilir gelişmeler dileklerimle… 

Son Söz: Var olabilmek için gelişmek ve değişmek zorundasınız, geliştikçe ve değiştikçe daha etkili var 
olabilirsiniz.

İyi ki ESSİAD gelişimini ve değişimini birlikte atılan doğru adımlarla sürdürdü. Gelecekte daha güçlü bir dernek 
olarak etkisini sürdürecek… •

■Yayın Kurulu Toplantılarımızdan
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Soğutma Dünyası Dergimizin 
Kuruluşundan Bugüne

Yayın Kurulu Başkanlarımız

Metin AKDAŞ
Kasım 1997-Nisan 1999

Bekir CANSEVDİ
Ocak 2000-Eylül 2005

Hakan SEMERCİ
Ekim 2005-Aralık 2008

Hakan SEMERCİ
Ekim 2012-Ocak 2013

Lale ULUTEPE MALAY
Ocak 2009-Eylül 2010

Murat KURTALAN
Ocak 2011-Eylül 2012

Turan MUŞKARA
Ocak 2013-Aralık 2014

Suat KARAKAŞ
Ocak 2015-Haziran 2017

Serhan GÜNDOĞAR
Temmuz 2017-Haziran 2019

Nilay TUTAN
Temmuz 2019-...
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Yayın Kurulumuz

Prof. Dr.
Ali GÜNGÖR

Editör

Prof. Dr. 
Dilek KUMLUTAŞ

Üye

Öğr. Gör.
İbrahim 

KARAÇAYLI
Üye

Doç. Dr.
Orhan EKREN

Üye

Prof. Dr. 
Aytunç EREK

Üye

Arş. Gör. 
Yük. Müh.

Fırat ÖZDEMİR
Üye

Doç. Dr.
Koray ÜLGEN

Üye

Yrd. Doç. Dr.
Özay 

AKDEMİR
Üye

Av. 
Bülent KAPTAN

Üye

Güray 
KORUN

İmtiyaz Sahibi

Turan 
MUŞKARA

Üye

Seçkin T. 
ERDOĞMUŞ

Üye

Av. 
Bülent ŞAHİN

Üye

Hakan 
SEMERCİ

Üye

Doç. Dr. 
Turhan 
ÇOBAN

Üye

Serhan 
GÜNDOĞAR

Üye

Suat 
KARAKAŞ

Üye

Can 
İŞBİLEN

Üye

Haluk 
SEVEL

Üye

Nilay 
TUTAN
Başkan

Ümit 
ÇALLI

Üye

Turan 
ERKAN

Üye
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Akın KAYACAN
Arif Emre ÖZGÜR, Prof. Dr.
Arif HEPBAŞLI, Prof. Dr. 
Bekir CANSEVDİ
Erdal TEKAN
Erkut BEŞER
Güniz GACANER ERMİN
Hakan Fehmi ÖZTOP, Prof. Dr.
Harun Kemal ÖZTÜRK, Prof. Dr.
Hüseyin VATANSEVER

İbrahim İŞBİLEN
Kemal KILIÇ
Metin AKDAŞ
Mustafa E. DERYAAŞAN
Murat KURTALAN
Müjdat ŞAHAN
Ömer Sabri KURŞUN
Orhan BÜYÜKALACA, Prof. Dr. 
Tuncay YILMAZ, Prof. Dr. 
Yücel CANLI, Öğr. Gör. 

A. İbrahim ATILGAN, Yrd. Doç. Dr.
Abdülvahap YİĞİT, Prof. Dr.
Ahmet CAN, Prof. Dr.
Ali GÜNGÖR, Prof. Dr.
Arif HEPBAŞLI, Prof. Dr.
Aytunç EREK, Prof. Dr.
Bedri YÜKSEL, Prof. Dr.
Dilek KUMLUTAŞ, Prof. Dr.
Fikret PAZIR, Prof. Dr.
Hüsamettin BULUT, Prof. Dr.
İlhan Tekin ÖZTÜRK, Prof. Dr.
İsmail KARAÇALI, Prof. Dr.
M. Barış ÖZERDEM, Prof. Dr.
M. Turhan ÇOBAN, Doç. Dr.
Macit TOKSOY, Prof. Dr.

Mehmet KANOĞLU, Prof. Dr.
Moghtada MOBEDİ, Doç. Dr.
Muhsin KILIÇ, Prof. Dr.
Mustafa ACAR, Prof. Dr.
Olcay KINCAY, Prof. Dr.
Orhan BÜYÜKALACA, Prof. Dr.
Ramazan KÖSE, Prof. Dr.
Rasim KARABACAK, Prof. Dr.
Recep YAMANKARADENİZ, Prof. Dr.
Selami KESLER, Yrd. Doç. Dr.
Serhan KÜÇÜKA, Prof. Dr.
Y. Onur DEVRES, Prof. Dr.
Tuncay YILMAZ, Prof. Dr.
Yunus ÇERÇİ, Prof. Dr.

Akademik ve Teknik Danışma Kurulu

Hakem Kurulu



1997 yılından günümüze kadar Soğutma Dünyası dergisine katkı koyan 

Yayın Kurulu Başkanlarımıza, 

Yayın Kurulu Üyelerimize, 

Akademik ve Danışma Kurulu Üyelerimize, Hakem Kurulu Üyelerimize,

Üyelerimize, Sektör Firmalarımıza,

Dağıtım, baskı ve tasarımda emeği geçen herkese 

teşekkürlerimizi sunarız.
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SD (Soğutma Dünyası): Bizler sizi yakından tanıyoruz ama yine de biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

Dr. Erol ERTAŞ: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi Isı Opsiyonu’ndan 1960 yılında iyi derece 
ile mezun oldum. DAAD Bursu ile gittiğim Berlin’de 1960-1961 döneminde Berlin Teknik Üniversitesi’ne 
(BTÜ) kaydoldum.  İTÜ diplomam daha sonra oraya yollandı. İTÜ’de alınan dersler, laboratuvar çalışmaları ve 
stajlar incelendikten sonra Doktorama başlamak için, Berlin Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından İTÜ’deki 
eğitime kıyasla eksik bulunan ikişer sömestrlik iki dersten eğitim almak ve diploma imtihanlarını başarmak şartı 
getirildi. (Dersler: Isı Transferi ve Yüksek Termodinamik)  Ayrıca İTÜ’deki staj sürem 6 ay, BTÜ’deki staj süresi 
ise 12 ay olduğu için, Almanya’da 6 ay daha staj yapma şartı getirildi. Bu stajların ilk 3 ayını Berlin’deki BORSİG 
AG.’de ikinci 3 ayını da Frankfurt’taki LURGİ A.G.’de tamamladım. Ekim 1961’de BTÜ denklik diplomamı 
alarak doktora çalışmasına başladım.

Borsig AG‘deki stajım “Soğutma Sistemleri İmalatı” (Kaelteanlagenbau) bölümünde şefim Sayın Dipl.-Ing. Karl 
Heinrich RICHTER’in verdiği ısı transferi, eşanjör boyutlandırma gibi hızlı proses çözümlemeye yarayan  abak 
ve diyagramları, ve cihaz tabloları düzenlemek, proje ve akış şemaları hazırlamak, katalog ve ilgili yayınları 
okumakla geçti. Bu fabrikada her çeşit ve tipte soğutma sanayinde gereken kompresör, kondenser, evaporatör, 
tanklar, pompalar, vs. üretiliyordu. Soğutma bölümünden başka buhar kazanları, nükleer işletmeler için özel 
cihazlar, türbo-kompresörler, büyük pistonlu kompresörler, türbinler, boru üretimi vb. bölümleri vardı. Lurgi 
AG firması ise çok büyük çeşitli kimyasallar ve plastikler üreten bir kimya fabrikası idi. Burada bana önce 
bir rektifikasyon kulesi projesi verdiler. Daha sonra turbokompresörlü, amonyakla çalışan merkezi soğutma 
sisteminde stajımı tamamladım. Doktora hocam BORSİG AG’de danışman olarak çalışan Sayın Prof. Dr. 
Wilhelm NIEBERGALL idi ve Berlin Teknik Üniversitesi’nde “Absorpsiyonlu Soğutma Uygulamaları”  
dersine geliyordu. Doktora yöneticim olmayı kendisi önerdi. Doktora konum “-100oC’de soğu üretmek için 
uygun madde çiftlerinin (karışımlarının) bulunması idi. (Dünyada henüz böyle bir çift bulunmadı!) Sayın 
Prof. NIEBERGALL aynı konuda bir kitap yazmayı düşünüyordu ve onun için bu dersi açmıştı. Kendisinin 
en önemli kitabı “Handbuch der Kaeltetechnik-Absorptions Kaelteanlagen”dir. Hocamdan edindiğim öğretiye 
göre yeni kitap yazmadan önce, aynı konuda ders verip, gerekli notlar ve bilgileri toplamak ve sonrasında kitabı 
tamamlamak, başarıyı getiriyor. 

Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ 
Onursal Başkan
1992-1993 / 1993-1994 / 1996-1998 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Soğutma Dünyası’nın 62. Sayısında (Temmuz-Ağustos-Eylül 2013) 
Onursal Başkanımız Merhum Dr. Erol ERTAŞ ile Gerçekleştirilen Röportaj
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Beni mühendis kadrosu ile şirkete alan odur. Ben de asistanı olarak 
derslere beraber girmeye başladım. 1960-1961 döneminde aynı 
zamanda BTÜ’nün “Soğutma, Proses ve Nükleer Proses Tekniği 
Enstitüsü”nde ders ve laboratuvarlara devam ettim. Soğutma Tekniği 
ile ilgili temel eğitimi bu enstitüde edindim.

SD: Bu da, kitap yazmak isteyenlere bir ışık tutuyor aslında…

Dr. Erol ERTAŞ: Tabii kesinlikle. Başka bir kitabını aynı şekilde yazmış 
hocamız. Ben hocamıza bir yandan asistanlık yapıp bir yandan da 
çalıştığım şirkette mühendis olarak görev yapmaktaydım. Görev olarak 
beni eskiden şefim dediğim Sayın Karl-Heinrich RICHTER’e yardımcı 
olarak atadılar. Esas itibarıyla absorpsiyonlu soğutma teklif bölümünde 

bulunuyordum; ama, başka, çok değişik istekler karşıma çıkıyordu. Almanya o dönemde, endüstrinin gelişmeye 
başladığı süreç içerisinde olduğu için çok yoğun çalışıyorduk. O zaman hazırladığım projeler hala dosyalarımda 
mevcut. Bir konferans düzenlendiği takdirde katılımcılar ile paylaşabilirim. 

Bölümümüzde 10’a yakın teklif hazırlayan uzman vardı. Herbirinin görev konuları ayrılmıştı. Bana bunlardan 
artan her çeşit hesap ve teklif hazırlama görevleri veriliyordu. Ustamın yardımıyla her çeşit soğutma sistemi 
teklifi hesaplama ve hazırlamayı öğrendim.

1963 yılı yazında Türkiye’ye gelmek için izin almak istediğimde bölüm yöneticimiz Sayın Herr BREITBACH 
bana zor bir ek görev verdi: Tüm malzeme ve ekipmanlarını BORSİG firmasının 1960 darbesi sıralarında 
gönderdiği ancak montajı 2 yıl sonra biten Mersin Limanı’ndaki 2000 tonluk Soğuk Depo’nun kabulü Et ve Balık 
Kurumu’nca problemli bir safhaya getirilmişti. Benim doğru Mersin’e giderek kabul denemelerini yaptırmamı 
istedi. 15 gün süren test çalışmaları ve ölçümlerden sonra kabul gerçekleşti. Böylece Et Balık Kurumu’nun iki 
makina mühendisi ile tanıştım. Bunlardan biri Sayın Yük. Müh. Ersural SUNER idi. Kendileri, şayet Türkiye’ye 
dönersem Et ve Balık Kurumu’na katılmamı önerdiler. 

Benim Türkiye’ye dönmemden birkaç yıl sonra Sayın Herr RICHTER Köln şehrine taşındı ve emekli olana dek 
Linde AG’nin sanayi soğutması, pazarlama-teklif bölümünde çalıştı. Yaptığım birkaç ziyarette bu büyük firmayı 
da yakından tanıdım.  Aradan geçen 50 yıla yakın sürede Almanya’ya yaptığımız seyahatlerde Richter ailesini 
ailece ziyaret ediyorduk. En son ziyaretim 2009 Ağustosunda Ustamın 90’ıncı yaş gününde oldu. Bugün kendisi 
Köln’de Seniorlar (Yaşlılar) evindeki müstakil dairesinde yaşamaktadır ve şimdi biz; Almanlar için çok önemli 
olan “senli-benli” arkadaşız. 

Türkiye tatilinden döndüğümde (Eylül 1963) acı bir haberle karşılaştım: Doktora Yöneticim Sayın Prof. Dr. 
NIEBERGALL ani bir kalp krizi ile vefat etmişti. Bu durumda BORSİG’de teknik ressam olan kız arkadaşım Gaye 
Hanımla nikahlanıp; doktoradan vazgeçerek, Türkiye’ye dönmeye karar verdim. Mayıs 1964’de, Ankara’daki Et 
ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Tesisat Müdürlüğü’nde göreve başladım. Görevimin ilk gününde orada 
Sayın Sabri SAVAŞ ile karşılaştım. O da bir ay evvel EBK’da çalışmaya başlamıştı ve odalarımız yanyanaydı. 
Yüksek Mühendis olarak bizlere ayrı bölümler verilmişti.

■Borsig AG Soğutma Tekniği Bölümü’nde 
Sayın Herr KLEIN 25. Yıl Jübilesi               
Berlin, Almanya, 1961
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SD: Sayın Sabri SAVAŞ bizim üyelerimizden Savaşlar A.Ş.’nin kurucusudur. Şimdi Sayın Selçuk SAVAŞ 
Yönetim Kurulu Üyemiz.

Et ve Balık Kurumu’nda çalışmaya başladığımda 1960 krizinin sıkıntıları devam ediyordu, yatırımlar durmuş 
projeler rafa kaldırılmıştı. Birkaç deneyimli Makine Mühendisi istifa ederek kurumdan ayrılmıştı. Kurum 
kurulmadan önce, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından ABD’den alınan malzemeler, proje ve teknoloji ile 
Türkiye’de 4 tane komple Et Kombinası kurulmuştu. Bunlar, Ankara, Erzurum, Konya ve İstanbul Zeytinburnu 
Kombinaları idi. Et ve Balık Kurumu kurulduktan sonra, çoğunlukla sahil kentlerine 17 adet soğuk depo tesis 
edilmişti. Bütün bu depoların soğutma teçhizatları BORSİG AG tarafından tedarik edilmiş, 1957-58 yıllarında 
Alman montörler ve Borsig AG’ye kursa  gönderilen Türk teknisyenler tarafından işletmeye alınmıştı. (Mersin 
Soğuk Deposu 1963’te bitti) Bunların dışında (iki katlı) Beşiktaş ve Haydarpaşa Soğuk Depoları mevcuttu. Et 
ve Balık Kurumu’nda üstlendiğim ilgi çekici  görevler şunlardır: Ankara Kombinası soğuk muhafaza odaları 
ve et ürünleri parçalama bölümleri ilavesi montaj şefliği, daha sonra kurumun kendi atölyesinde kanatçıklı, 
amonyaklı soğutucular, kondenserler, sıvı tankları soğuk oda kapıları, monoray aksesuvarları vb. imalatını 
başlattık.

İkinci görevim ise Erzurum ile İstanbul Haydarpaşa Soğuk Deposu’nun donmuş et nakliyesini gerçekleştirmek 
oldu. Erzurum-Haydarpaşa arasında donmuş et (karkas) nakliyesi yapacak 16 vagonluk tuz-buz karışımı ile 
soğutulan tren katarı kontrolluğu ve yüklü seyir testi  (DDY, Eskişehir Vagon Fabrikası’nda imal edildi) (Bunun 
için DDY Eskişehir Fabrikası’nda 16 vagonlu donmuş et nakledilen bir tren katarı imal edilmişti. Vagonlar, 
tuz-buz karışımı üzerinden hava sirküle edilerek soğutuluyordu. Bu yöntem bundan 20 sene sonrasına kadar 
Avrupa’ya donmuş gıda nakliyatında kullanıldı. Belirli orandaki tuz buz karışımlarında -21 dereceye kadar 
sıcaklık düşüşü elde edilebilir ve bu kütle üzerinden hava akımı geçirilerek -18oC’lik donmuş muhafaza sıcaklığı 
sağlanabilir.) Bana bu vagonların testlerini yapmam için Eskişehir Vagon Fabrikası’nda kontrolluk görevini 
verdiler. Daha sonrasında bu vagonların seyir deneylerini yapmak için bu katarlar ile Erzurum’a gidip etleri 
yükledik ve dönüşte İstanbul-Haydarpaşa Donmuş Muhafaza Deposu’na teslim ettik. Bu yolculuk 3 gün sürdü. 
Ama doğuda çok soğuk bir zamandı, Erzurum Et Kombinası rampasında gece saat 23.00’te yaptığım ölçmede  
vagonlar içerisindeki sıcaklık -18oC iken dışarıda -27oC idi. Bu arada Trabzon’daki balık yağı-unu fabrikasında 
problemli bir bölümünü çalıştırma görevini aldık. Bu fabrika da BORSİG AG  tarafından kurulmuştu. Ancak 
bu Borsig’in kurduğu ilk tesis olduğu için bazı problemleri vardı. Rahmetli Sayın Yük. Müh. Ersural SUNER 
ile Trabzon’daki fabrikada üç kademeli vakum buharlaştırıcıyı bir gece vakum manometreleri ve el vanalarını 
devamlı takip ederek çalıştırmayı başardık. Sistemin otomasyonu bulunmadığından, çalıştırılması çok zordu. O 
kısım daha sonra hiç kullanılmadı. Fabrika da tahminen 15 yıl sonra avlanacak balıklar azaldığı için kapandı.

SD: Geçen ay içerisinde İzlanda’da gerçekleştirilen küme ziyaretinde, Okyanus Kümesi ile görüşmeler 
yaptık. Burada çok fazla balıkçılıkla uğraşan firma var ve söylemiş olduğunuz işlemleri yaparak tekstil 
malzemesi, göz tedavi ürünleri, vitaminler, yemler üretiliyorlar. Söylediğiniz bu fabrikada balık unu nasıl 
üretiliyordu?

Dr. Erol ERTAŞ: Şöyle; parçalanmış yunus veya tam hamsi balıkları buharla ısıtılan özel tanklarda pişirilip 
bir presten geçirilerek suyundan ayrılır. Çıkan koyu su 1000C’nin altındaki 3 sıcaklık/vakum kademesinde 
kaynatılarak su kısmı buharlaştırılır ve balığın en faydalı kısmı, katı kısımlardan elde edilen balık ununa 
karıştırılır. Bu un hayvan yemleri  üretiminde kullanılır. 
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Et ve Balık Kurumu kombinaları gibi büyük mezbahalarda rendering adı verilen bölümler vardır. Burada 
hayvan etlerinin kullanılmayan kısımları parçalanır ve az bir vakumda kaynatılarak katılaştırılır, değirmenlerde 
öğütülür ve et unu olarak piyasaya sürülür. Bunlar da yem sanayi gibi çeşitli sanayilerde yüksek proteine haiz 
hammaddeler olarak kullanılırlar.

EBK Ankara Et Kombinası atölyelerinde Veteriner İşleri Genel 
Müdürlüğü siparişi 10 adet hayvan aşısı naklinde kullanılacak Frigorifik 
Kamyonet imal, test ve teslimi gerçekleştirdik.  

Yandaki resimde o yıllarda çekilen bir fotoğrafı görüyorsunuz. Arka  
planda yaptığımız frigorifik araçlardan birisi bulunmaktadır. 

SD: Meslek hayatınıza ilk başladığınız andan bu zamana kadar 
sektörümüz ile ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir?

Dr. Erol ERTAŞ: Aralık 1968’de İTÜ’den sınıf arkadaşım Sayın 
Yük. Müh Necdet TÜRETKEN’in yönlendirmesi ile 2 yıl önce İzmir’de kurulan İzmir Devlet Mühendislik 
Mimarlık Akademisi Makine Bölümü’ne Asistan olarak girdim. İstanbul Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık 
Akademisi’nden haftada iki gün gelen Sayın Yük. Mak. Müh. Hocamız Mehmet ÇAKIR’ın yardımcısı olarak 
işe başladım. Kısa bir zaman sonra kendisi yeni çıkarılan kanuna göre 15 yıldan beri hocalık yaptığından, 
önce Doçent sonra Profesörlüğe yükseltildi. Ben de tecrübeme karşılık olarak Öğretim Görevlisi kadrosuna 
getirildim. Asistanlık süremde ilk sınıflara tatbikat dersleri veriyordum. Bölümümüzün ilk sınıflarından çok 
yetenekli ve değerli arkadaşlar mezun oldular. Bunlardan şimdi Prof. Dr. olan Sayın Nuri KAYANSAYAN ve 
Sayın Prof. Dr. Ali Çetin GÜRSES’i  örnek verebilirim.  Bu ünvana erişmiş daha bir çok arkadaşımız var.

O zamanlarda yaptığımız hata mıydı bilemiyorum ama örneğin ısı transferi dersinde öğretilen formüllerden 
elde edilecek sonuçların hesabı “hesap cetveli” kullanılarak yapılıyordu. Formülleri ezberlemeye gerek yoktu. 
Çünkü sınavlar notlar açık olarak yapılıyordu. Sınavlarda doğru sonuç bulunması yani hesap cetvelini hatasız 
kullanmak önemliydi. Bu dönemde ayrıca birçok danışmanlık faaliyetlerim oldu.

1975 yıllarında İzmir DMMA, Ege Üniversitesi bünyesinde açılan fakültelere dağıtıldı. Bizler de bir süre Ege 
Üniversitesi (EÜ) Makine Mühendisliği Fakültesi’nin hocaları pozisyonuna girdik. Üniversite yönetimince 
hocalık görevimize devam edebilmemiz için doktora yapmamız gerektiğinin söylenmesi üzerine 1975-1978 
süresinde Doktoramı tamamladım. Nükleer Reaktörler konusunda Almanya’da doktora yapan Sayın Doç. Dr. 
Sümer ŞAHİN tez konusunu verdi ve Nükleer Mühendislik doktorası yapmama yardımcı oldu. Doktora tezimi 
Termiyonik Reaktörler, (uzayda uydularda nötron akımlarından potansiyel farkı yaratarak elektrik üreten bir 
reaktör tipi) üzerine yaptım ve Ege Üniversitesi’nden doktoramı aldım. 

Öğretim hayatımda verdiğim dersler; Termodinamik ve Isı Enerjisi ile ilgiliydi. Isı Transferi, Buhar Türbinleri, 
Termik Turbomakinalar, Gaz Türbinleri, Soğutma Tekniği bunlardan bazılarıdır. En güzel hatıram şudur: 
Seçimli ders olarak “Derin Sıcaklıkta Soğutma Tekniği” konulu bir ders açtım. Bu derse 8 öğrencim katıldı. 
Hepsi de başarılıydılar... Şimdi o arkadaşlarım İzmir’de ve başka şehirlerde çok başarılı işler yürütüyorlar. 1978’e 
kadar hocalık görevimi devam ettirdim; fakat devlet ve özel mühendislik akademileri kapandı. Üniversiteler 

■Et ve Balık Kurumu, 1960’lı yıllar.
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içerisinde fakülteler kuruldu ve Ege Üniversitesi içerisinden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ortaya çıktı ve 
Kimya ve Gıda Mühendisliği hariç tüm Mühendislik Fakülteleri Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlandı.

1978 sonbaharında YÖK’ün şartlarına uyamadığım için Ege Üniversitesi Makina Fakültesi’nin 1. dereceden  
Prof. kadrosundan istifa ederek, termik  santrallerden işler alan bir şirkete başkan yetkisiyle ortak oldum. 
Bir süre sonra diğer ortaklarla anlaşamamam nedeniyle o şirketten ayrıldım. Beni tanıyan arkadaşlarımın 
yardımcı olmam için daveti üzerine yeni kurulan Denizli DMMA’ya öğretim görevlisi olarak katıldım; haftada 
iki gün ders vermeye başladım. Bu kurumun ilk mezunları arasında birçok başarılı öğrencilerim oldu. 4 sene 
boyunca bu şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Tecrübeme dayanarak söylemek isterim ki ilk senelerde mezun 
olan öğrenciler çok başarılı olurlar. Örneğin; ilk mezunlardan, asistanım Sayın Hakkı AYVAZ Dokuz Eylül 
Ünivesitesi’nde doktora yaparak Dr. Müh. oldu. Kendisi halen İzmir Atatürk Organize Sanayi  Bölgesi’ndeki 
Hava Kompresörleri üreten Maksaş Makine Sanayi A.Ş.’nin Genel Müdür Muavini’dir.

1982 yazında Denizli DMMA’dan istifa ederek Pnöso Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti. şirketini kurdum 
ve sanayiciliğe adım attım.

SD: Meslek hayatınıza ilk başladığınız zamandan bu zamana kadar sektörün geldiği noktayı nasıl 
yorumlayabilirsiniz?

Dr. Erol ERTAŞ: Ben meslek hayatıma Et ve Balık Kurumu’nda başladım. İller Bankası tarafından finanse 
edilen Kütahya Soğuk Deposu Kabul Heyeti Başkanlığı görevi aldım. (Elektrik hattı bağlanmadığı için 
sonuçlandırılamadı.) Bu tesis Türkiye’de yeni kurulmuş olan, Hollanda ortaklı Grasso AŞ tarafından yapılmıştı. 
Böylece, Grasso’da ihtisaslaşan birçok meslekdaşla tanışıklığımız başladı. Halen Almanya’da çalışmalarını 
yürüten bir firmanın alt yapısında çalışan Grasso firması, o yıllarda Türkiye’de çok faal bir şirket kurdu ve bana 
da  teklifte bulundu. 8-9 ay kadar Grasso’nun Bölge Müdürlüğü’nü yaptım. Bu süre zarfında Türk Tuborg’un 
soğutma sisteminin, İzmir’deki Salhane teşhir salonunun, işletmeye alma ve kabul testlerini yürüttüm. Grasso 
firması amonyaklı soğutma sistemlerinde Türkiye’ye en büyük hizmeti yapan firmalardan biridir. 

Ülkemizde çok uzun vadede yönetim aksaklıklarından dolayı firma dağıldı ve iflas etti. Halen Sistek A.Ş. 
firması planlama-projeleme-montaj konusunda organizasyonları yürütüyor ve modern soğuk depo tesisleri 
kurulmasına yardımcı oluyor. 

SD: Soğuk depoculuk ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Dr. Erol ERTAŞ: En son düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON)’nde 5 yardımcı uzman arkadaşla 
kurs düzenledik ve Soğuk Depo İşletmesi konusunda katılımcılara eğitim verdik. Sayın Turan ERKAN da 
bu uzmanlardan biri idi. Soğutma Dünyası dergimize bu konu ile ilgili katkıda bulunabiliriz. Sonuç olarak 
Grasso firması ile başlayan soğuk depoculuk prosses soğutma ile başka fabrikalara girmeye başladı. Eskiden Süt 
Endüstrisi diye bir kurum kurulmuştu. Kurum içerisinde boyutlamalarda yapılan hatalardan dolayı soğutma 
verimi tam anlamıyla alınamıyordu. Bir dönem de orada bilirkişi olarak görev aldım. Bu gelişme esnasında 
fazla bilgi sahibi olmayan kişiler para kazanmaya başladı. Fakat günümüzde çalışanlarımız o kadar tecrübeli ve 
bilgili ki, artık bu tarz olaylar kalmadı. Referansı olan şirketler günümüzde ortaya çıktı. Yeni kurulan şirketler de 
daha ihtisaslı olarak bildikleri noktaya yaklaştılar. Artık dış ortamlar ile rekabet edilebilir şirketler veya ürünler 
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ortaya çıkmakta. Ancak bu ihtisaslaşmayı AR-GE, test laboratuvarı vb. ağırlık vererek geliştirmek gerekir. Tabii 
bu hemen hemen 30 senelik bir zaman dilimi içerisinde oluşmuştur.

SD: ESSİAD’ın kuruluşu ile ilgili neler söyleyeceksiniz? 

Erol ERTAŞ: 1980’li yıllardan sonra ESSİAD’ın kuruluşu ile ilgili birkaç önemli noktaya değinmek istiyorum. 
Kuruluş zamanı, tesadüf olarak bir arkadaşım ile karşılaşmam sonucu o zamanki adı Ege Soğutma Sanayii ve 
İş Adamları Derneği olan kurumumuza 26. sıradaki üye olarak kaydoldum ve kayıt olmam sonrasındaki ilk 
genel kurulda başkanlık görevine seçilerek derneğin ikinci dönem Yönetim Kurulu Başkanı oldum. İki senelik 
görevimde tasarrufa çok önem verdik ve devamında ESSİAD’ın kendi ofisinin alınması gerektiğine karar 
verdik. Dernek olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası’na başvuruda bulunduk ve talebimiz kabul edildi. ESSİAD 
sayesinde EBSO’da sektörümüze ait Meslek Komitemiz kuruldu. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda kurulan meslek 
komitemizin ilk başkanlığını yaklaşık 13 senelik bir zaman dilimi içerisinde yürüttüm. Ben başkanlık görevini 
yaparken Meclis’te diğer arkadaşlarımız bizi temsil etti.

ESSİAD’da 2. dönem başkanlık görevim sona erdikten bir dönem sonra, dördüncü dönemde yeniden Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’nı üstlendim. Benim ikinci, ESSİAD’ın dördüncü dönem başkanlığım zamanında Gaziler İş 
Merkezi’nde yer alan ESSİAD ofisini satın aldık, daha sonra çalışmalarımız hızla yükselmeye devam etti ve bu 
zamanlara geldik. ESSİAD’ın sektörün çatı derneği olması sebebiyle kümelenmenin önemi ortaya çıktı ve başarılı 
çalışmalar gerçekleştirildi. Prensip olarak getirdiğimiz “Yönetim Kurulu’na seçilen tüm üyelerin Yönetim Kurulu 
içerisindeki görevlerini yaptıktan sonra başkanlığa doğru adım adım gidiyor olmaları” sistemi derneğimizin en 
önemli kazancıdır. Ayrıca kendi aramızda ihracatı arttırmak açısından spesifik noktalarda biraz daha girişim 
yapılmasında fayda görüyorum. Toplantılar ile bu iletişim arttırılabilir.

SD: Mesleki eğitimde eksikler nelerdir? Örneğin nitelikli eleman konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Dr. Erol ERTAŞ: Bence mühendislikten önce pratikte uzmanlaşmış insanları mühendisliğe yöneltmek gerekir. 
Yani bir pratik eğitim olmalı. Belirli eğitim çizgilerinin oluşturulması sonrasında teknik konularda bilgi sahibi 
olan kişilere yol açmalıyız. Almanya’daki sistem bu şekilde işliyor. Buna benzer bir çalışma yapılması üniversite-
sanayi iş birliği açısından kazançlı olacaktır. Örneğin; bizde Meslek Lisesi, Meslek Yüksekokulu ve daha sonra 
Üniversite geliyor. Meslek Yüksekokulu öğrenimi sırasında bir “ara staj sistemi” oluşturularak Mühendislik 
eğitimi öncesinde staj sistemi geliştirilebilir. Buca Özel Mimarlık Mühendislik Akademisi’nde bunu birebir 
yaşamış biri olarak işin pratiğinin öğrenilmesi, sonra teorik bilgilerin edinilmesinin daha uygun olacağı 
görüşündeyim. Kesinlikle bir kaynak yaratıp önce pratik daha sonra da teorik eğitimin alınması gerekmektedir.

SD: Son olarak söylemek istedikleriniz?

Dr. Erol ERTAŞ: Burası bir ihtisas kurumu olduğu için ESSİAD kütüphanesini zenginleştirmekte fayda var ve 
ben bütün kitaplarımı, sistemini oluşturduktan sonra derneğe bağışlamak istiyorum. İyi ki ESSİAD kuruldu ve 
başarılı bir şekilde çalışıyor. Katkı koyan herkese teşekkür ederim.•

■Soğutma Dünyası’nın 62. sayısında (Temmuz-Ağustos-Eylül 2013) yayımlanmıştır.
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1995-1996 Dönemi Yönetim Kurulu

1995-1996 Dönemi Yönetim Kurulu’nun göreve gelmesi ile 5. yılını dolduran 
ESSİAD, güçlü ve dinamik yapısı ile çalışmalarına hız kesmeden devam etti.
Derneğin 5. yılı kutlaması için üye buluşması etkinliği düzenlendi. 

Yeni Soğutucu Gazların incelenmesi ve dış dünyadaki gelişmelerin takibi için 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erol ERTAŞ'ın başkanlığında Erkut BEŞER ve 
Arif ACAR tarafından komisyon oluşturularak üyelere bilgiler aktarıldı.

ESSİAD’ın yapılanma çalışmaları devam ederken bir taraftan da dış 
ilişkilerin geliştirilmesi için Bakanlıklar, Odalar ve  Dernekler ile iş birlikleri 
gerçekleştirilerek kamu-sivil toplum kuruluşu ilişkilerinin temelleri atıldı.

TSE ile olan ilişkileri güçlendirmek amacıyla EBSO Meclis Salonu'nda 
seminer düzenlendi. Ayrıca TSE uzmanlarına ESSİAD tarafından eğitimler 
verildi.

Yeni gazların tanıtımı ve uygulamaları konusunda seminer düzenlenirken 
Gümrük Birliği ve Yeni Gazlar konusunda yemekli toplantı organize 
edildi.

Yeni katılan üyelerle tanışma ve sertifika verilmesi için üyeleri ile bir 
araya gelen ESSİAD Yönetim Kurulu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından Ankara'da gerçekleştirilen HABİTAT-2 Toplantısı'na 
katıldı. Bu toplantı kapsamında ve CFC türünden soğutkanların 
ülkemizde soğutma sektöründeki kullanımı konusunda üyelerin 
bilgilendirilmesi amacıyla EBSO Aydemir Aşkın Salonu'nda toplantı 
düzenlendi.

10-12 Ekim 1996 tarihleri arasında I.K.K Nurnberg Almanya'da 
soğutma klima fuarına gezi programı organize edilmesi için çalışmalar 
başladı.
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Isıtma, soğutma, klima ve havalandırma konusunda faaliyet gösteren firmaların bir çatı altında toplanıp 
dernekleşmesi düşüncesi 1980’li yılların sonlarına doğru tartışılmaya başlanmıştı. Değişik ortamlarda bir araya 
gelen sektörün deneyimli temsilcileri bu düşünceyi gerçekleştirmek için yapılacakları konuşuyorlardı. 

Dernekleşme çalışmalarının hayata geçirilmesi 1990 yılı başında gerçekleşti. Derneğin ilk kuruluşundan 
itibaren yönetim kurullarında çalışan arkadaşlarımız derneğin gelişmesiyle ilgili büyük emek verdiler. Bizim 
dönemimizde derneğimizin mevcut şartları nedeniyle toplantı ve çalışmalarımızda yönetim kurulu üyelerinin 
ofisleri kullanılıyordu. Dernek ofisine olan ihtiyacımız çok açıktı. İzmir Gıda Çarşısı’nda, Gaziler İş Merkezi’ndeki 
dernek ofisinin alınmasında kullanılan kaynağın ilk ve önemli bir kısmının temini dönemimizde sağlandı. Yine 
bu dönemde hatırlanacak dernek çalışmalarında yoğunlaştığımız birkaç konu başlığı da şöyle özetlenebilir: 
Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanması ve yürürlüğe girmesi, CFC içermeyen soğutucu akışkanların 
kullanıldığı projelerin desteklenmesi ve hibe programları.

Dernek faaliyetleri her yönden büyük emek ve özveri gerektiren çalışmalardır. İlk başlarda dernek üyelerinin 
sayıca azlığı hem düşünsel üretim açısından hem de finansal açıdan zorluklar içermekteydi. Kısıtlı sayıda 
arkadaşımız büyük özverilerle dernek çalışmalarını sürdürüyordu. Sektörümüzün deneyimli temsilcileri 
ilk dönemlerde derneğin gelişmesi ve rüştünü ispatlaması için dernek çalışmalarının kapsamı üzerinde 
günlerce çalıştılar, fikir ürettiler. Dernekler, gerçekte bir dayanışma ve ortak değerleri sürdürme amacıyla 
oluşan kurumlardır ve bünyelerinde iş hayatında rekabet içinde olan üyeleri de barındırmaktadır. Bu nedenle 
haksız rekabeti önleyecek, toplumu, doğayı olumsuz etkileyecek uygulamaları önleyen kuralları da üyelerine 
benimsetmek önemli hedefleri olmak durumundadır. ESSİAD da bu felsefe ile kurulmuştur. 

Yapımı başarıyla tamamlanması halinde uluslararası pazarda hem sektörün hem de ülkemizin imajına ve 
teknolojik altyapısına büyük katkı sağlayacağına inandığımız, EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Merkezi Projesi 
de ESSİAD’ın önemli faaliyetlerinden birisi olmuştur. Üretim yapan firmalarımızın geliştirdikleri, ürettikleri 
ürünlerinin çeşitli testlerden geçirilip yeteneklerinin tam bilinmesine ihtiyaç var. Uzun zamandır bu konu 
önemli bir sorun olmaya devam etmekteydi. Belgelendirme çalışmalarında yurt dışı laboratuvar giderlerinin 
önemli boyutta olduğunu söyleyebiliriz. EHİS LAB Projesi’nin bu giderleri azaltma, döviz kazandırma imkanı 
ve test etme kültürümüzün de yerleşmesinde katkı sağlayacağı açıktır. Bu projeyi başlatan ve sonuçlandırmak 
için büyük efor sarf eden tüm arkadaşlarımı içtenlikle kutluyor ve teşekkür ediyorum.

Erkut BEŞER
1995-1996 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Şu an içinde bulunduğumuz iş hayatı derneğimizin ilk kuruluş yıllarından çok farklı özellikler barındırmaktadır. 
O zamanlar sektörümüzün öncülüğünü birkaç firma yapıyor, yeni ürün ve uygulamalar onlar aracılığı ile 
ülkemizde tanıtılıyordu. İhracat yapan firma sayısı bir iki istisna dışında yok denecek kadar azdı. Fiyat 
rekabeti yanında ürün kalitesi, yenilik, firma imajı da rekabette etkileyici oluyordu. Firmalar doğru projeler, 
iyi mühendislik, yetkin servis ve eğitim hizmeti, kalite ve teknoloji konusunda üst düzeyde ürünler üzerinden 
rekabet etmeye çalışıyor, pazar da bunu teşvik edici özellikler barındırıyordu.

Günümüzde ne yazık ki geçen bunca zamana, teknolojideki ilerlemelere, benzer ölçekte çok sayıda firmanın 
pazarda yer almasına rağmen yukarıda saydığım konuların öncelikli olarak pazarda etkin olmadığı gerçeği 
önümüzde durmaktadır. Ürün kopyalamanın, fikir çalmanın yani hazıra konma düşüncesinin pazarda yer almak 
için en kolay ve kestirme yol haline geldiği günümüzde ne yazık ki yeni fikirler, yeni ürünler, yeni teknolojiler 
pazarda zorluklarla karşılaşmaktadır.

Derneğimiz ESSİAD’ın da bu konuları gündemine alması ve yeni çalışma biçimleri benimsemesi sanırım faydalı 
olacaktır. Önümüzdeki dönemlerde “ESSİAD” adının veya belirlediği diğer logo marka vb. işaretlerin yer aldığı 
her hizmet ve ürünü gerek iç pazarda gerekse dış pazarda bir güven, imaj ve tercih konusu yapacak çalışmalar da 
gündeme alınmasını arzuladığım bir konudur. Bu konuda sağlam, katı ve denetlenebilir kurallar oluşturulmalı 
ve dernek üyelerinin bu kurallara uymaları sağlanmalıdır.

Unutulmamalı ki; tüm dernekler gibi ESSİAD’ın da üyelerine karşı sorumluluk ve görevleri olmakla beraber 
topluma, sektöre ve ülkeye karşı da sorumlulukları vardır.

Bugüne kadar yapılan tüm çalışmaları takdir etmekle birlikte, tüm ESSİAD üyelerinin haksız rekabetten uzak 
ekonomik faaliyetlerde bulunması, ekonomik olarak gelişmeleri, büyümeleri, güçlü bir imaja sahip olmaları, 
mühendislikte ve teknolojik yeniliklerde öncü ve etkin bir rol oynamaları, uluslararası pazarda aranan ve tercih 
edilen markalar haline gelmeleri en büyük dileğimdir. Gerek derneğimizi bugün yöneten gerekse gelecekte 
yönetmeye aday olacak arkadaşlarımızın da bu düşünceleri benimsediklerine dair inancım tamdır.•

1995-1996 Dönemi 1995-1996 Dönemi



1998-2000 Dönemi Yönetim Kurulu
Halit ŞAHİN
Metin AKDAŞ
Ömer Sabri KURŞUN
Bekir CANSEVDİ
Mustafa E. DERYAAŞAN
Fehim YARAŞIKLI
Himmet SAKALLI

Başkan
Başkan Vekili
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye



1998-2000 Dönemi Yönetim Kurulu Toplantı, seminer ve konferans organizasyonları ile sivil toplum örgütü olarak 
ağırlığını hissettirmeye devam eden ESSİAD, yeni komisyonlar kurarak 
etkinliklerine devam etti.

Üye kazandırma çalışmaları devam ederken, ESSİAD, mesleki eğitim 
çalışmalarına hız kesmeden devam ederek düzenlediği eğitimler ile sektörel 
gelişime katkı sağlarken staj ve iş yeri arayan öğrencilerin yerleştirilmesi için 
çalışmalarda bulundu.

Soğutma Dünyası sektörde adından söz ettirmeye devam ederken Yayın 
Komisyonu'nun oluşturulması konusunda görüşmeler başladı. 

Sektörün ve üyelerin ihtiyaçlarından olan Soğuk Depo ve Tasarımı ile ilgili 
kursların verilmesi ve CE İşareti'nin Kullanımı ile ilgili üyeleri bilgilendirme 
çalışmaları gerçekleştirildi. 

EBSO ile ilişkilerin de temelinin atıldığı dönemde; başarılı çalışmalara imza 
atmaya devam etti.
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ESSİAD ile yollarımız 1991 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odası seçimleri öncesinde kesişti. Ege Üniversitesi 
Güneş Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gürbüz Akın ATAGÜNDÜZ hocamın önerisiyle Güneş Enerjisi ve Çevre 
Derneği’ne üye oldum ve yönetimde görev aldım. Gürbüz Hocam çok faal ve harekete geçiren lider yapısıyla 
bizleri EBSO Başkanı Uğur YÜCE ile tanıştırdı ve EBSO Meslek Komitelerinde sektörümüzün temsil edilmesi 
ricasında bulunduk. 

Başkan Uğur YÜCE Meslek Komitelerinin yeniden yapılanması konusunu değerlendirdi ve bize EBSO meslek 
komitesi kitapçığını verdi. Biz de bununla ilgili çalışmalara başladık. Soğutma Isıtma Klima Grubunun Asansör 
Grubuyla bitişik olduğunu gördük ve hemen önerimizi yaptık ve neticede Soğutma Isıtma Klima Meslek Komitesi 
ve alt dalları olan Ticari Tip Soğutucular ve Güneş Kolektörleri olarak meclisten önerimiz geçip TOBB’un da 
onayı ile gerçekleşmiş oldu. 

Çevre ve Güneş Enerjisi Derneğimiz beni Başkan Yardımcısı olarak yetki vererek görevlendirdi, seçim 
çalışmalarına başladık. Mevcut komite bizi oyaladı ve sonunda listeye almadı. Daha çok hırslandık ve çevremizi 
harekete geçirdik. Merhum Hayrettin YORGANCIOĞLU’na ulaştık, beni çok sevdi heyecanımı takdir ediyordu, 
sizinle yola çıkıyoruz diye müjdeyi verdi. ESSİAD’ı ondan duydum, soğutmacılar bir dernek kurdu, onlarla 
temasa geçin dedi ve ESSİAD’ın Kurucu Üyelerinden Arif ACAR’ı aradı. Arif Bey’i ziyaret ettik ve birlikte 
çalışmaya başladık. Listemizi hazırlamaya başladık ve aynı zamanda karşı listeyi de araştırıyorduk. Ve rahmetli 
Onursal Başkanımız Erol ERTAŞ’ın karşı listede olduğunu tespit ettik. Hayrettin Abi Erol Hocamı ikna etti ve 
Erol Hocam her iki listede de yer alarak seçime girdi. Bizim liste bir oy farkla seçimi kazanmış oldu. Listemizde 
Erol ERTAŞ, Önder ERİŞ, Hayrettin YORGANCIOĞLU, ben Halit ŞAHİN ve Cinkar firmasının sahibi 
Muhlis YAZICI vardı. Görev paylaşımını yaptıktan sonra Erol Hocam ve Hayrettin Abi Soğutma Isıtma Klima 
Grubunu temsilen, ben Güneş Enerjisi ve Kollektör Grubu’nu temsilen, Önder Bey ve Muhlis Bey de Ticari 
Tip Buzdolapları Grubu’nu temsilen göreve başladık. Komite Başkanımız değerli hocam Erol ERTAŞ, Komite 
Başkan Yardımcısı Önder ERİŞ, Meclis Üyeleri Hayrettin YORGANCIOĞLU, ben Halit ŞAHİN, Üye de Muhlis 
YAZICI oldu. ESSİAD ile tanışmamız ve üyeliğim böyle başladı.

ESSİAD Yönetim Kurulu seçimleri öncesi Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımın birkaçının EBSO’da bizi başarı ile 
temsil ediyorsun, seni ESSİAD başkanı olarak görmek istiyoruz derneğimize sahip çıkalım çağrılarına duyarlılık 
gösterdim ve ekibimizin oluşması için çalışmalarına başladım. Yönetimde olmak istediğim arkadaşlarım 

Halit ŞAHİN
Onursal Üye
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
1998-2000 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı
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Metin AKDAŞ, Fehim YARAŞIKLI, Ömer Sabri KURŞUN ve Mustafa E. DERYAAŞAN ile yaptığım ön 
görüşmede bu sıkıntılı dönemden geçerken toparlayıcı ve herkesin sevgisini ve saygısını kazanan Erol Hocam’la 
görüşeceğimi, eğer kabul ederse onun başkanlığı ve benim başkan vekilliğim ile bu çalışmayı olumlu bir şekilde 
sonuçlandırabileceğimizi belirttim. Arkadaşlar kabul etti, ben de Erol Hocam ile görüştüm ve listeyi hazırladık. 
Genel Kurulda Divan Başkanlığına seçildim, biraz elektrikli geçen Genel Kurul sonunda işi tatlıya bağladık ve 
bizim liste seçimi kazandı.

Çalışmalarımıza hızla başladık, proje önerileri oluşmaya başladı. Genel Kurul zamanı geldi ve seçimde aynı 
ekip benim başkanlığımda seçime geldi. Takiben Lionslarda ve Rotaryenlerde uygulanan yönetim ve görev 
sisteminin ESSİAD’da uygulanmasını önerdim ve önerim kabul gördü. Devamlık esası ile bir sonraki dönem 
Başkan Yardımcısı Başkan oluyor, mevcut Başkan Denetleme Kurulu Başkanı oluyor, her dönem yönetime en 
az bir üye yeni giriyor sistemini oluşturduk ve de başarılı olduk. Gaziler İş Merkezi’ndeki büromuzu almak için 
kampanya yaptık ve Ali Kemal DUMAN’ın saymanlık döneminden biriktirilen ve muhafaza edilen para maya 
oldu. Ali Kemal DUMAN’a buradan tekrar teşekkür ediyorum. 

Büroyu aldık ve bir personel ile çalışmalarımıza yoğunlaştık. Çalışma grupları kurduk. En verimli çalışmaların 
bu dönemde olduğunu üyelerimizden defalarca övgüyle duyduğumu paylaşmak isterim. Eğitim Komisyonu 
Başkanı Müjdat ŞAHAN, üye kardeşlerimin çalışmaları takdire şayandır. Konuk konuşmacılarımızı EBSO 
Meclis Salonu’nda dinleme şansına layık olduk. Rahmetli Üzeyir GARİH’in konuşmacı olduğu eğitimimiz çok 
takdir gördü ve ses getirdi. EBSO ile olan ilişkilerimizde yönetimde olmam ve de aktif meclis üyesi olmam 
nedeni ile EBSO ile ESSİAD arasında köprü görevi yapıyordum. 18 yıl yaptığım bu çalışmaları şimdi Yüksek 
İstişare Kurulu Başkanımız Metin AKDAŞ başta olmak üzere geçmiş dönem başkanlarımız ve diğer üyelerimiz 
gerek Yönetimde gerekse Meslek Komitelerinde layığı ile yapıyorlar. Bayrağı emin ellere teslim ettiğimden dolayı 
mutlu ve huzurluyum.

Onursal Başkanımız Merhum Müh. Dr. Erol ERTAŞ Hocamla hem EBSO Meslek Komitesi’nde 16 yıl hem de 
ESSİAD’da birlikte çalışmamız benim için çok onurlu ve zevkli idi. Paylaşımcılığı, yol göstericiliği toparlayıcılığı 
ile gerçek bir liderdi. Allah rahmet eylesin, yattığı yer cennet olsun. 

Metin AKDAŞ fikirleri ve önerileri ile ESSİAD’ın çıtasını yükselmesinde çok emeği vardır bilhassa Soğutma 
Dünyası dergimizin oluşumunda. Yaratıcılığı ile takdire değerdir. Ömer Sabri KURŞUN, Ali Kemal DUMAN 
efsane saymanlarımızdır. Derneğimizin Gaziler İş Merkezi’ndeki ilk bürosu onların takipçi ve titiz davranışları 
ile büro alımı gerçekleşmiştir. Hüseyin VATANSEVER ilk katıldığı EBSO Meclis Salonu’nda yaptığımız Genel 
Kurul’da aidat gündem maddesinde söz alarak aidatların katlanarak oluşmasında ilk kıvılcımı çakan dernek 
üyemizdir. Tepekule İş Merkezi’ndeki büronun alımında Metin AKDAŞ’ın Makina Mühendisleri Odası’ndaki 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Hüseyin VATANSEVER, Murat KURTALAN’ın mücadeleci yapıları ile Rahmetli 
Erol Hocamın noktayı koymasıyla başarılı olunmuş ve Tepekule İş Merkezi’ndeki büromuz alınmıştır. Fehim 
YARAŞIKLI kardeşimin Çıraklık Eğitim Merkezi ile yakın ilişkileriyle yapılan çalışmalar sonunda üyelerimize 
ustalık belgeleri sağlanmış ve Seyit Şanlı Meslek Lisesi’nin derneğimiz bünyesinde ara eleman yetiştirme 
çalışmaları başlamıştır.  Fehim kardeşimizin fikir babası olduğu test laboratuvarı ESSİAD ve EBSO Meslek 
Komitesi’nin de kararları alınmış. EBSO’nunda desteği ile TSE ile ilgili temaslarda bulunulmuş EBSO Başkanımız 
Tamer TAŞKIN ile beraber TSE Başkanı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde TSE Başkanının EBSO Meclisi’nde 
sözlü talebim üzerine sözü alınmış ve meslek komitesinde üyelerimize anket çalışması yapılmış ve maalesef 
gerekli ilgi sağlanamadığından proje rafa kaldırılmıştır. Daha sonra Erdal TEKAN başkanımın döneminde 



94

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

tekrar güncellenerek çalışmalar yapılmış ve devamlılık esasına dayanarak bugünlere gelmiş ve başarılı olmuştur. 
Emeği geçen bütün kardeşlerimi kutluyorum.

Derneğimize kuruluşundan itibaren emek vermiş arkadaşlarımızı onore etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Yönetimde olan arkadaşlarımızı daima desteklemek ve gerektiğinde nefer olarak katkı koymamız gerektiğini 
düşünüyorum.

Sivil toplum kuruluşu olarak ESSİAD bugün yeni hedeflere doğru koşmanın heyecanıyla otuzuncu yılını 
kutluyor. Geride kalan otuz yıl bizi bir yandan gururlandırırken bir yandan da yüklediği sorumluluklar ile yeni 
hedeflere doğru ilerlemeye vekuruluşunda benimsenen değerler doğrultusunda taviz vermeden yoluna devam 
ediyor. Bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. 

Nice 30 yıllara ESSİAD, nice başarıları birlikte paylaşmak dileğiyle...■

1998-2000 Dönemi 1998-2000 Dönemi

1998-2000 Dönemi / TESKON'991998-2000 Dönemi / TESKON'99
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1998-2000 Dönemi / TESKON 1999

1998-2000 Dönemi / TESKON 1999
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1998-2000 Dönemi

1998-2000 Dönemi

1998-2000 Dönemi
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1998-2000 Dönemi

1998-2000 Dönemi

1998-2000 Dönemi



2000-2001 Dönemi Yönetim Kurulu
Metin AKDAŞ
Bekir CANSEVDİ
Cengiz ÜNERDEM
Hüseyin VATANSEVER
Murat KURTALAN
Mustafa E. DERYAAŞAN
Ömer Sabri KURŞUN
Hilmi SÖZER
Himmet SAKALLI
Sibel HEPSAYAR

Başkan
Başkan Vekili
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye



ESSİAD'ın 10. kuruluş yıl dönümünde göreve gelen 2000-2001 Dönemi 
Yönetim Kurulu, derneğin bugünkü yapısına kavuşmasına vesile olan bir çok 
karara imza attı.

Soğutma Dünyası Dergisi'nin sağlıklı bir şekilde yayın hayatına devam 
edebilmesi için Yayın Kurulu oluşturulurken derginin patent tescili yapıldı.

TÜBİTAK'ın Soğuk Depoculuk konulu seminerinin İzmir'de gerçekleştirilmesi 
için çalışma yapılırken Danfos tarafından TESKON 2001'de bünyesinde 
Kanatlı Eşanjörler konulu kurs verildi. 

Ekonomik Krizde Başarı Şartları ve Etik Değerler konulu konferans 
düzenleyen ESSİAD, İZTO ve EBSO Meslek Komiteleri ile ilişkilerin 
geliştirilmesi için toplantılar gerçekleştirildi.



2001-2002 Dönemi Yönetim Kurulu
Metin AKDAŞ
Ömer Sabri KURŞUN
Hüseyin VATANSEVER
Murat KURTALAN
Mustafa E. DERYAAŞAN
Sibel HEPSAYAR
Günay YABAŞ
Akın KAYACAN
Hilmi SÖZER

Başkan
Başkan Vekili
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı / Sayman
Genel Sekreter
Üye
Üye
Üye
Üye



ESSİAD, kurumsal yapılanma çalışmaları devam ederken mesleki kuruluşlar 
ile birlikte yerel ve ulusal kanallarda da tanıtımının yapılması için üyelerini 
temsil ederek sektörel çalışmalarına devam etti.

Üyelerinin saygı ve güven çerçevesinde meslek ilkelerine uygun  olarak hareket 
etmesi amacıyla özverili çalışmaları sonucunda Etik İlkeler Sözleşmesi'ni 
hazırlayarak yürürlüğe koydu.

Dernek Merkezi'nin yer aldığı Tepekule İş Merkezi'ndeki ofisinin satın 
alınması ile ilgili MMO İzmir Şube ile görüşmeler gerçekleştirilirken bir 
yandan da Proje Geliştirme Komisyonu kapsamında üyelere yönelik anketler 
düzenlendi. 

Ege Serbest Bölgesi yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşme sonucunda Serbest 
Bölge çalışmaları hakkında üyelerine bilgiler veren ESSİAD, ISO:9001-2005 
Kalite Sistemi ile ilgili panel organize etti.

Üniversite-Sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında Balıkesir Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okulu Soğutma Semineri'ne Yönetim Kurulu olarak ziyaret 
düzenlenirken üyelerinin tam desteğini alarak hedefleri doğrultusunda 
ilerlemeye devam etti.
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Merhaba Dostlar,

Öncelikle, ESSİAD’ın 30. Yılını kutluyorum. 30 yıl, gönüllü üyeliğin olduğu bir sivil toplum kuruluşu için 
gerçekten çok çok önemli. Rakamsal büyüklükten öte 30 yıldır sektörü, üyeleri, ülkesi için hizmet üretmek, 
katma değer yaratmak, mevzuatın gelişmesine katkı koymak, sektörünün iç ve dış pazarlarının büyümesini 
sağlamaya çalışmak, üyelerinin iş alanlarını genişletmek için hedef ülke ve pazarlara iş seyahatleri düzenlemek, 
uzmanlığı olan alanda zamanında yapılan bilimsel ve teknik açıklamalarla kamuoyunu bilgilendirmek, seminer, 
sempozyum, konferans, eğitim ve belgelendirme çalışmaları ile üyelerini iş ve mesleklerinde yetkinleştirmek, 
uzmanlık alanlarındaki işlerin doğru yapılmasını sağlamak için meslek standartlarının oluşumuna katkı vermek, 
kariyer günleri, okuldan işe gibi projelerle yarının meslek erbaplarını yetiştirmek gibi aklıma bir çırpıda gelen 
çalışmalardır aslında 30 yılın anlam ve önemi. 

Kuruluşundan bugüne dernek yönetim kurulları ve diğer organlarında görev alan üyeler ile çalışanlarının 
emekleri ile gelinmiştir 30 yıla ki takdiri ve alkışı da onlar hak ediyor. Tabii ki gönüllü üyeliğin olduğu bir 
sivil toplum kuruluşunda üyelerin ilgisi ve desteği olmazsa hiçbir şey olmazdı. Sivil toplum kuruluşlarında 
örgütlü birlikteliklerin gücüne inanan ve katkı koyan üye, ne kadar fazla ise başarı da o ölçüde büyük oluyor. 
Bu anlamda başarı dernek çalışmalarına katılan, katkı koyan, fikir üreten üyelerinin çokluğu ile doğru orantılı. 
Bunu içinde bulunduğum, görev aldığım birçok sivil toplum kuruluşu ve kurumda gözlemleme imkânım olduğu 
için ESSİAD’ın bu anlamda şanslı olanlardan birisi olduğunu söyleyebilirim.

Sevgili Dostlar, 

Dernek çalışmalarına ilgi göstermek deyince bir anımı hatırladım. Bu anı, aynı zamanda dernek yönetim 
kuruluna ilk katıldığım dönemde yaşanmış bir olaydı. 1994 yılında derneğimizin seçimli genel kurulu için 
yanılmıyorsam Ege Palas Oteli’nin çatı katında yaklaşık 40-45 civarında dernek üyesi ile toplandık. Salonda 
yeterli çoğunluk olmasına rağmen genel kurul üye katılım listesinde 30 imza var, bir grup arkadaş ise salonda 
olmalarına karşın katılım cetvelini imzalamamışlardı. Nedenini araştırınca yönetim kurulunu kurmak için 
bir liste hazırladıklarını, eğer hazırladıkları listeye destek verirsek katılım listesini imzalayacaklarını ve genel 
kurulun toplanabileceğini söylediler. Şaşırdık, zira Rahmetli Erol Hocamın başkanlığında (aynı zamanda 
EBSO’da meslek komitesi başkanıydı.) derneğe ilgi gösteren, etkinliklerine katılan, EBSO ve İZTO’daki meslek 

Metin AKDAŞ
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
2000-2001 / 2001-2002 / 2002 - 2004 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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komitelerinde görev almış üyelerin de olduğu geniş katılımlı üye grubu ile 3-5 gün önce bir toplantı yapmış ve 
listeyi kesinleştirmiştik. Tabii ki arkadaşların isteği yepyeni bir durumdu. Genel Kurul en az 33 kişi ile yapılacağı 
için ya 3 üyenin daha gelmesini bekleyecek, ya da arkadaşların isteğine olur verecektik. Bu arada genel kurulu 
iptal de edemiyorduk, çünkü ikinci toplantı idi ve bu toplantıda da çoğunluk sağlanamaz ise dernek kendini 
feshetmiş sayılacaktı. Bizim listemiz rahmetli Erol ERTAŞ başkanlığında, sevgili büyüklerim Halit ŞAHİN, Ömer 
Sabri KURŞUN, Fehim YARAŞIKLI ve Metin AKDAŞ’tan oluşuyordu. Aramızda bir durum değerlendirmesi 
yaptık, genel kurul yaptırmamayı bile şantaj yaparak göze almış bir gruba derneği teslim etmek yerine, eksik olan 
3 kişiyi tamamlamaya karar verdik. Toplantıya katılan Hükümet Komiseri’nden bize yarım saat süre vermesini 
rica ettik, sağ olsun kabul etti. O zamanlar ben henüz yeni olduğum için pek katkım olmadı ama Ali Kemal 
DUMAN Abim, Halit Başkanım, Ömer Abi ve Fehim Abi hızlıca harekete geçtiler. Hemen telefonlara sarıldılar, 
bir taraftan katılabilecek üyeleri almak üzere kendi firmalarından araçları kaldırdılar ve tam zamanında eksik 
sayıyı, fazlası ile tamamlayıp genel kurulu yaptık. Diğer grup, kazanamayacağını anlayınca liste çıkarmadı, 
seçime de katılmadı. 

Listemiz genel kurula katılanların oy birliği ile seçildi. Halit Abi, Erol Hocam’ı başkanlığa, beni de Genel 
Sekreterliğe önerdi. O zamana kadar dernekte genel sekreterlik yoktu. Halit Abi, başkanlığın temsili, genel 
sekreterliğin ise icra makamı olduğunu yönetimin aldığı kararları, genel sekreter’in takip edeceğini anlattı. 
Kabul de gördü. Bu arada, Erol Hocam ‘da Halit Başkanı, Başkan yardımcılığına önerdi. Böylece, Erol Hocam 
Başkanlığında, Başkan Yardımcısı Halit ŞAHİN, Genel Sekreter Metin AKDAŞ, Sayman Ömer Sabri KURŞUN 
ve Fehim YARAŞIKLI’dan oluşan bir yönetim oluştu. İlk toplantımızda, rahmetli Hocam çok deneyimli tabi ki, 
dernekte 65 üye olduğunu ama yarıdan fazlasının aidat ödemediğini, toplantı ve etkinliklere her hangi bir neden 
ile katılmadığını, bunların bir kısmını kazanabileceğimizi, gerçekten ilgi göstermeyen, yükümlülüklerini yerine 
getirmeyenlerle de yollarımızı ayıralım dedi. İlk defa Hocam’dan duyduğum bir şeydir. Dernek üyeliğine ilgi 
göstermeme ile aktivitelerine katılmamanın üyelikten çıkartma sebebi olacağını. Birçok söyleşide de paylaştığım 
gibi yine bilgeliği ile bize yeni şeyler öğretiyordu Hocam, Allah gani gani rahmet eylesin. 

Hızlıca işe koyulduk, 3 ay içinde hemen hemen tüm üyeleri ziyaret ettik, ayrılmak isteyip de ikna edemediklerimiz 
oldu ancak birçok üyemizi tekrar kazandık ve yaklaşık 30 civarı da yeni üye kaydettik. Çok sıkı çalıştık. Gaziler 
İş Merkezi’ndeki ofisi satın aldık. Sempozyum düzenledik. Birçok çalışmayı komisyonlar marifeti ile yaptık ki 
benden sonra başkan olan arkadaşlarım hemen hemen hepsi bu dönemde üye kaydettiğimiz ve komisyonlarda 
yetişerek gelen genç arkadaşlardır.

Uzatmayayım, 2 yıl sonra Erol Hocam görevi, Halit Başkanıma devretti, sonrasında da ben devraldım.

Yine Hocam’ın derneğe kazandırdığı önemli konulardan biri de yönetim kurulu teşkillerinde, bir sonraki 
dönemin de hazırlanarak yetişmelerini sağlamak olmuştu. Başkan görevden ayrıldığında, yerine başkan 
yardımcısı, onun yerine de genel sekreter geçiyordu ki ben Halit Başkanımın yönetiminde başkan yardımcılığını 
2 yıl sürdürdüm. Daha sonra başkanlığa geçtim. Görev sürem 2 yıl olmasına rağmen bir 2 yıl daha sürdürmem 
gerekti ki 4 yıl görev yapan Erol Hocam, Hakan Başkan ve ben varız.

Değerli Arkadaşlar, 

Biliyorsunuz, Genel Kurul kararı ile derneğimizin halen Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’nı yapıyorum. 



104

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

Dernek Yönetim Kurulundaki görevlerim 2004 yılında bitmesine rağmen her zaman derneğimize bağlı 
kalan ve Yüksek İstişare Kurulu hariç nokta görevlerle derneği birçok yerde temsil eden bir arkadaşınızım. 
Dernekten hiç kopmadım, çünkü örgütlülüğüne ve örgütlü grupların yaşamı dönüştürebileceğine inanan bir 
kardeşinizim. Bunu defalarca kez yaşadık. Bugün sektör derneklerimiz, TOBB İklimlendirme Meclisi, TESKON 
ve ISK-SODEX, İhracatçı Birliğimiz bu anlayışta olan arkadaşlarımızın emekleri sonucu gelen bir başarıdır. 
Biliyorsunuz birçok kurum, oda, dernekte görevim var ama iş örgütü dediğimizde ESSİAD hepsinden önce gelir. 

Derneğimin hemen hemen her organında büyük bir mutlulukla görev aldım. Zira hayatımı etkileyecek, görüşleri, 
yaklaşımları, yaşam felsefemi zenginleştirecek birçok vizyoneri orada, o çatının altında tanıdım, başta Erol 
Hocam olmak üzere birçoğundan ilham aldım. İş hayatıma son derece olumlu katkıları oldu öğrendiklerimin. 
Hepsine şükran borçluyum...

İşte bu nedenledir ki, iyi ki varsın ESSİAD, güzel şeyler üretiyorsun, var olmaya, yaşama dokunmaya devam et. 
Nice nice 30’lu, 60’lı, 90’lı yıllara...■

2000-2001 / Safkar Ziyareti

2000-2001 Dönemi

2000-2001 / T.C. İzmir Vali Ziyareti

2001-2002 Dönemi
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2001-2002 Dönemi / TESKON 2001

2001-2002 Dönemi / Daikin Ziyareti, Japonya

2001-2002 Dönemi / TESKON 2001
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2001-2002 Dönemi

2001-2002 Dönemi / Daikin Ziyareti, Japonya
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2001-2002 Dönemi / Bitzer Teknik Eğitim

ESSİAD, 
Etik İlkeler Sözleşmesi’ni 
hazırlayarak yürürlüğe 
koyan sektörümüzdeki ilk 
sivil toplum kuruluşu oldu.

Etik 
İlkeler 
Sözleşmesi

2001



2002-2004 Dönemi Yönetim Kurulu
Metin AKDAŞ
Murat KURTALAN
Mustafa E. DERYAAŞAN
Günay YABAŞ
Hilmi SÖZER
Hüseyin VATANSEVER
Lale ULUTEPE MALAY
Erdal TEKAN
Osman Nuri KAYA
Ahmet TAŞLIOĞLU
Ahmet ERİŞ
İbrahim Ü. TATLIDİL

Başkan
Başkan Vekili
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter (21.05.2003 tarihine kadar)
Genel Sekreter (21.05.2003-20.07.2004 tarihleri arasında)
Genel Sekreter (03.08.2004 tarihi itibariyle)
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye



Çağın gerektirdiği en gelişmiş bilimsel ve teknolojik uygulamaları 
gerçekleştirmenin, kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışını yerleştirmenin  
ancak kurumsal ve tanımlanmış bir sisteme sahip organizasyonlarla 
mümkün olduğunun bilinci ile ISO 9001:2000 Belgesi alan ESSİAD, sektör 
derneklerimiz arasında ilk Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan 
dernek oldu.

Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen 
1. Ege Enerji Sempozyum'una ve MMO Denizli Şubesi tarafından 
düzenlenen Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi'nde katılım sağlandığı 
dönemde  ESSİAD Üyelerinin tanıtımı ile ilgili CD hazırlanması konusunda 
çalışmalara başlandı. 

Sektöre yeni bir soluk getiren Soğutma Dünyası dergisinin kuruluşunun 
6. yılı kutlaması üyelerinin ve sektör firmalarının katılımları ile coşkuyla 
gerçekleştirildi.

Klima seçimi, montajı ve satış sonrası servis hizmetlerinde meydana gelen 
aksaklıkarın giderilmesi ve olası problemlerin çözümlenmesine katkı verecek 
standart ve yasaların temini, ayrıca uygulamada etkinlik sağlanması amacı 
ile çalışmalar gerçekleştirilirken ESSİAD, yeni üyeleri ile güçlenmeye devam 
etti.
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2002-2004 Dönemi 2002-2004 Dönemi

2002-2004 Dönemi 2002-2004 Dönemi
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2002-2004 Dönemi

2002-2004 Dönemi / TESKON 20032002-2004 Dönemi / TESKON 2003

2002-2004 Dönemi / TÜV Eğitimi2002-2004 Dönemi / TÜV Eğitimi

2002-2004 Dönemi / TÜV Eğitimi

2002-2004 Dönemi
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2002-2004 Dönemi / TESKON 2003

2002-2004 Dönemi / T.C. İzmir Valisi Ziyareti

2002-2004 Dönemi / TESKON 2003

2002-2004 Dönemi / TESKON 2003

2002-2004 Dönemi / TESKON 2003
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2002-2004 Dönemi

ESSİAD, 
ISO 9001:2000 
Kalite Yönetim 
Belgesi'ne sahip olan 
sektörümüzdeki ilk 
sivil toplum kuruluşu 
oldu.

ISO 
9001:2000 
Kalite 
Yönetim 
Belgesi

2004



2004-2006 Dönemi Yönetim Kurulu
Murat KURTALAN
Mustafa E. DERYAAŞAN
Hilmi SÖZER
Lale ULUTEPE MALAY
Erdal TEKAN
Osman Nuri KAYA
İbrahim Ü. TATLIDİL
Kemal KILIÇ
Hakan SEMERCİ
Güven TOSUN
Göksel GÜRPINAR
Murat ÜNLÜ
Feridun ŞİMŞİR
Ahmet ERİŞ

Başkan
Başkan Vekili
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye



2004-2006 Dönemi Yönetim Kurulu, ESSİAD’ın çağdaş çizgisine uygun bir 
dernek merkezi yaratabilmek adına başlattığı çalışmaları 30 Aralık 2005 
tarihinde gerçekleştirilen törenle Tepekule İş Merkezi’nde yer alan ofisin 
tapusunu alarak gerçeğe çevirdi. 

Sektörün önemli sorunlarına çözüm arayarak faaliyetlerini sürdüren 
ESSİAD, TTGV ve KOSGEB ile protokol imzalayarak Soğutucu Gazların 
Toplanması ve Islahı Projesi’ni yürütmeye başladı. Dönemin şartlarına uygun 
ve kullanıma hazır olan gaz toplama üniteleri ile sektörde kullanılan R12 ve 
R22 gazlarının ıslah edilmesi sürecini başlatmış ve başarıyla sürdürdü.

Toplantı ve eğitim paneli konuları iş dünyası ve piyasalarda güncel konular 
arasından seçilip araştırılarak gerçekleştirilmiş, yurt içinde gerçekleştirilen 
fuarlara katılım sağlandı. 

Tanınırlığını arttırmak için çalışmalarına hız veren ESSİAD, 
dinamik yapısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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1996 yılında derneğimizin geçmiş dönem üyelerinden, ayrıca benim üniversiteden sınıf arkadaşım Mustafa 
Kemal AYKANAT’ın katıldığımız bir toplantıda bana ESSİAD’dan bahsetmesi ile derneğe üye oldum ve o 
günden beri derneğin içerisindeyim.

Derneğe üye olduktan sonra Soğutma Dünyası dergimizin Yayın Kurulu’nda uzun süre görev aldım. Tabiri 
caizse Soğutma Dünyası Dergisi’nin doğuş evresinde bulundum. Görev aldığım arkadaşlarımla beraber Soğutma 
Dünyası’nın güncel haberler, teknik ve bilimsel makaleler ile birlikte reklam gelirleri ile kendi kendini yaşatan 
bir dergi olarak ayakta durması için çalışmalar gerçekleştirdik. Ayrıca Soğutma Dünyası Dergisi Tepekule 
İş Merkezi’ndeki ofisimiz alınırken dergimiz, bir nevi maddi kaynak yaratarak ofisimizin alınmasına bağış 
desteğinde bulunmuştur.

Öncelikle derneğimizde Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak görev aldıktan sonra Metin AKDAŞ Başkanımızın 
Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde Sayman Üye olarak görev aldım. Yönetim Kurulu’nda birlikte görev 
aldığımız arkadaşlarla büro alınması konusunda görüşme ve oylama gerçekleştirdik. Sayman olarak kabul 
etmememe rağmen Metin AKDAŞ Başkan “Yapılan demokratik uygulama sonrasında, tüm kararlarımızın oy 
birliği ile alınmasına rağmen, ilk defa oy çokluğu ile bu kararı alıyoruz. Yönetim Kurulu olarak kuracağımız 
büro alımı ile ilgili işleri yürütecek olan komisyonun başında siz olacaksınız.” dediğinde karşı çıktığım projenin 
başında olan ve büro alım sürecini yürüten kişi oldum. Yönetim Kurulu’na her hafta düzenli olarak yapılan 
toplantılar ile toplanan bağışlarda gelinen son durumu aktardım. Üyelerimizin ve TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası’nın da desteği ile Tepekule İş Merkezi içerisinde yer alan ofisimizi satın aldık.

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi görevimin bitmesini takiben Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve sonrasında 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldım. Gerçekleştirilen eğitim, seminer gibi etkinliklerimize üyelerimizin 
katılımını arttırmak için her yönetim kurulunda olduğu gibi bizlerde üye ziyaretlerine önem verdik. ISO Belgesi 
alınması, İktisadi İşletmemizin hayata geçirilmesi, soğutucu gazların toplanması ve ıslah edilmesi projesi 
sonrasında çevre ödülü alınması gibi daha sayamadığım birçok çalışmamız oldu.

Geriye dönüp baktığımızda ESSİAD’ın sektörümüze çok ciddi katkılarının olduğunu düşünüyorum. Örneğin 
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği kurulmadan önce kiminle konuşsam herkes fuarlara katılıyoruz ama 
destek ödemeleri geç oluyor diye söyleniyordu. Daha sonra bizde bir ihracatçı birliği kuramaz mıyız? diye 

Murat KURTALAN
Onursal Üye
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
2004-2006 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı



117

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

düşündüm. Yapılan çalışmalar sonrasında İSİB’in kurulması ile ESSİAD üyeleri başta olmak üzere sektörde 
yer alan tüm firmalarımız ihracat potansiyeli görülen pazarlarda yer alan fuarlara, sektörel ticaret heyetlerine 
ve alım heyetlerine katılım sağlayabiliyor, sektörel sorunların çözümlerine yönelik görüşlerini iletebiliyor. 
Üyelerinin ihracatının gelişmesi yürüttüğü projeler, üniversite-sanayi iş birliği için gerçekleştirdiği çalışmalar, 
sektörümüzdeki yer alan temsilcilerimizin gelişimine yönelik düzenlediği eğitim, seminer, çalıştay gibi birçok 
örnek sayabiliriz.
 
Derneğimizin gücünü gösterebilmek için aldığımız görevler ışında TOBB İklimlendirme Meclisi, İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 
çatı kuruluşumuz ISKAV ve diğer sektör derneklerimiz gibi sektörümüzün sorunlarını dile getirebileceğimiz ve 
fikir alışverişi yapabileceğimiz mecralarda ESSİAD’ı temsil etmeye devam ediyoruz. 

Yine derneğimizin kurumsal hafızası olan Yönetim Kurulu Başkanlarımızın görev sürelerinin bitmesi sonrasında 
deneyimlerinden faydalanabilmek adına Yüksek İstişare Kurulu kuruldu. Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde 
görüş bildiren kurulda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kurul üyelerinin sivil toplum kuruluşlarında 
derneğimizi temsil etmesine karar verildi. Amacımız ESSİAD’a bilgi akımını kuvvetlendirmeyi sağlamaktı. 
Bugün geriye dönüp baktığımda aldığımız bu kararın çok doğru bir karar olduğunu gözlemliyorum.

Sivil toplum kuruluşlarında hizmet etmek, özellikle bizim gibi mesleğinin sonlarına yaklaşan tecrübeli kişiler 
için, bu güzel ülkede, sektörümüze ve sektörümüzde yetişen genç nesillere ufak bir katma değer sağlayabilmektir. 

ESSİAD’ın Onursal Üyesi olarak en büyük kazanımımım sektördeki güzel insanlarla dost olmak oldu. Çünkü 
ben para biriktirmekten çok insan ve dost biriktirmenin insan hayatında önemli olduğunu düşünenlerdenim.

Sektörümüzün ilk kurulan derneği olan ve bugün 30. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan ESSİAD büyük ve güçlü 
bir ailedir. Bu ailenin bir parçası olduğumdan ve ESSİAD’ın bir neferi olmaktan gurur duyduğumu belirtir, 
hepinizi saygıyla selamlarım.■



30 Aralık 2005
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Binası,
Tepekule İş Merkezi’nde Yer Alan 2/208 no’lu Ofis Satın Alındı

Teşek
kürle

rimizle...

Tepekule İş Merkezi’nde 
Yer Alan Ofisimizin Satın 
Alınmasına Katkı Koyan 
Bağışçılarımız

Ahmet ERİŞ
Ali Kemal DUMAN
Alişan ERCAN
Atilla ÜNER
Başar KARCIOĞLU
Derya ALKAN
Egemak
Ekin EKŞİOĞLU
Erdal TEKAN
Erol ERTAŞ
ESSİAD
Fehim YARAŞIKLI
Günay YABAŞ
Haluk KARAKUŞ
Hüseyin VATANSEVER 
İskender BARLAS
İskender YAĞMUR
Kirkor SİNANOĞLU
Mahmut UZUNOĞLU
Metin AKDAŞ
Metin DURUK
Metin OSMANOĞLU
Murat KURTALAN
Mustafa DERYAAŞAN
Mustafa Kemal YAPAN
Oktay ÖZATAY
Osman Nuri KAYA
Süleyman ŞENOCAK
Telat MUŞKARA
Turan ERKAN
Yusuf TÜRKOĞLU

■Ulaşılabilen evraklardan 
derlenmiş, alfabetik olarak 
sıralanmıştır.

TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası İzmir Şube ve ESSİAD 

arasında 10.02.2002 tarihinde 

imzalanan Büro-Show-Room 

Satış Ön Sözleşmesi ile 

ESSİAD'ın faaliyetlerine 

devam ettiği mevcut ofisin alım 

süreci başlamış oldu..
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2004-2006 Dönemi
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2004-2006 Dönemi

2004-2006 Dönemi

2004-2006 Dönemi / TESKON 2005 2004-2006 Dönemi

2004-2006 Dönemi
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2004-2006 Dönemi / Geleneksel ESSİAD Toplantıları

2004-2006 Dönemi / Geleneksel ESSİAD Toplantıları 2004-2006 Dönemi / Geleneksel ESSİAD Toplantıları
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2004-2006 Dönemi / Geleneksel ESSİAD Toplantıları

2004-2006 Dönemi 2004-2006 Dönemi

2004-2006 Dönemi / Geleneksel ESSİAD Toplantıları
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ESSİAD Tanıtım Yayınlarından Örnekler

1 Haziran 2005

İKTİSADİ İŞLETMESİ

tescil tarihi ile 

ESSİAD Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 

İktisadi İşletmesi kuruldu.



2006-2008 Dönemi Yönetim Kurulu
Mustafa E. DERYAŞAN
Erdal TEKAN
Hilmi SÖZER
Lale ULUTEPE MALAY
Murat ÜNLÜ
Hakan SEMERCİ
Osman Nuri KAYA
İbrahim Ü. TATLIDİL
A. Feridun ŞİMŞİR
Alev TOPRAK
Ahmet ERİŞ
Vehbi AKYAR
Kerim GÜMRÜKÇÜLER
Selçuk SAVAŞ

Başkan
Başkan Vekili
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye



Kasım ayında gerçekleştirilen Genel Kurul sonrasında göreve başlayan 
2006-2008 Dönemi Yönetim Kurulu, iki yıllık görev süresinde eğitim ve 
tanıtım çalışmalarına ağırlık verdi.
 
Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için SAN-TEZ, TEYDEP, 
TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerden yararlanması için üyelerini 
teşvik edici çalışmalarda bulundu.

Bölgemizde yer alan ve sektörümüze nitelikli personel yetiştiren eğitim 
kurumları ile iş birliğini sürdüren ESSİAD, özellikle meslek liselerine malzeme 
desteğinde bulunulması için üyeleri ile okullar arasında bir köprü görevinde 
bulundu.

Soğutma sektörünün gelişmeleri daha yakından takip edebilmesi, fikir 
alışverişinde bulunabilmesi için İzmir Ticaret Odası ve Ege Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümü iş birliği ile 1. Soğutma Teknolojileri 
Sempozyumu düzenlendi. Sanayici ve akademisyenleri bir araya toplayan 
kongrede yeni teknolojiler hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca ilk yurt 
dışı fuar katılımı olarak 2008 yılında düzenlenen Chillventa Fuarı'na standlı 
katılım sağlandı.

Küresel ısınmaya ve her yaz yaşanan üzücü orman yangınlarına karşı 
harekete geçen ESSİAD, Ege Orman Vakfı ile iş birliği ve doğa dostlarının 
desteği ile İzmir Menderes’te “ESSİAD Ormanı” oluşturdu.
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1997 yılında düzenlenen 3. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’ni (TESKON) ziyaretinde Metin AKDAŞ 
Başkanımız ile karşılaşmıştık. Kongre esnasında biraz sohbet etme imkanı bulduğumuzda bana ESSİAD’dan 
bahsetti ve sonrasında firmamı ziyarete gelerek biraz daha detaylı olarak ESSİAD’ı tanıtma imkanı oldu. Ben 
de sivil toplum kuruluşlarının gerekliliğine, onların içinde yer alarak ortaya çıkan çalışmalara katkı koyulması 
gerektiğine inanan bir insanım. Çok fazla düşünmeden bu düşünce ve heyecan ile ESSİAD’a üyelik başvurumu 
Metin AKDAŞ Başkanımız ile birlikte yaptık.
 
Derneğe üye olduktan sonra ilk olarak Sayman Üye olarak Yönetim Kurulu’nda görev aldım. Saymanlık zor 
ve sorumluluğu fazla olan bir görevdir. Bu görevimin bitişini takiben Genel Sekreterlik, Başkan Yardımcılığı, 
Başkan Vekilliği ve sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak derneğimize hizmet etmeye çalıştım. Şu anda 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak derneğimize destek vermeye devam ediyorum.

Yönetim Kurulu’nda görev yaptığım arkadaşlarımla beraber bu süreci layığı ile tamamlamaya, derneğimize 
faydalı olmak adına elimizden geleni yapmaya özen gösterdik. Her dönemin çalışma prensipleri kendine özel 
olarak şekillenmektedir. O an yönetimin içinde bulunan arkadaşlarımızın çalışmaları, sektör ile ilgili görülen 
eksikler ve düzeltilmesi gereken konular ile ilgili herkes evinden, ailesinden, işinden zaman çalarak sektöre 
biraz daha fayda sağlamak adına çalışmalar yaptık ve günümüzde de bu çalışmalar hala yapılmaya devam 
ediyor. Benim derneğe katıldığım yıllarda Özel Tüketim Vergisi olarak adlandırılan ve hala çözülememiş olan, 
sektörümüzün bu önemli sorunu ile ilgili çoğu platforma başvurular yapıldı, konunun muhatapları ile birebir 
görüşmeler yapıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, çatı 
kuruluşumuz ISKAV ve sektör derneklerimiz ile hala süregelen yakın çalışmalar içerisinde bulunduk. 

Derneğimizin adından söz ettirmesi ve üye sayımızın çoğaltılması için fuarlarla ilgili çalışmalarda da içerisinde 
yer almamız gerekirdi. En başından beri Mütevelli Heyeti Üyesi olarak çatı kuruluşumuz ISKAV’ın fuar 
çalışmalarına destek olduk. Sektörümüzün gücünü yansıtan ISK-SODEX Fuar’ı başta olmak üzere derneğimiz 
ve üyelerimiz ile birlikte bu fuarlarda yer almaya özen gösterdik. Fuarlarda yapılan etkinlikler çok önemlidir. 
Burada ziyaretçiler ile iletişime girmek için çalışmalar planladık ve böylece Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 
doğdu. O dönem Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Ali GÜNGÖR 
hocamız yürütücülüğünde, ülkemizdeki üniversitelerin sektörümüzle ilgili bölümlerinde akademisyen olarak 
görev alan değerli hocalarımızın çalışmaları, o zamanın üniversite öğrencisi şimdiki meslektaşlarımız olan genç 

Mustafa E. DERYAAŞAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
2006-2008 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı
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arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, Derneğimizin geçmiş dönem başkanlarının aldığı görevlerle bizlere destek 
vermeleri sayesinde sektör için daha iyi ne yapabiliriz sorusuna birlikte Soğutma Teknolojileri Sempozyumu’nu 
düzenleyerek yanıt vermiş olduk. İki haftada bir düzenli olarak Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde yapılan toplantılar ile gelişmeler paylaşılırdı. Öncelikle sempozyumu Sodex Fuarı’na 
denk getirerek bir sinerji oluşmasını hedefledik, daha sonrasında ise sempozyumu Tesisat Mühendisliği 
Kongresi bünyesinde düzenlemeye başladık ve o günden bugüne sempozyum sektörde faaliyet gösteren firmalar 
ile üniversite ve ilgili kurumları aynı platformda bir araya getiren, soğutma ile ilgili bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin tartışılarak yeniliklerin paylaşıldığı, gelecekte karşımıza çıkacak yeni ürün, yöntem ve fikirlerin 
tartışıldığı akademik bir platform olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu bağlamda emeği geçen 
herkese teşekkürleri sunarım. 

Sektörümüzün yurt dışındaki önemli fuarlarından biri olan Chillventa Fuarı’nın ilk düzenlenmeye başlayacağı 
yıllarda başkanlık görevime başlayacaktım. Başkan vekili olarak görev yaptığım yıllarda fuar yöneticileri ile 
temasa geçerek Soğutma Dünyası ile barter anlaşması yapmak istediğimi bildirdim. Olumlu bulunan bu 
talebimiz sonrası ilk Chillventa fuarında ESSİAD olarak stand açtık ve standımızda hem derneğimizi hem de 
üyelerimizi tanıtma fırsatı bulduk. 

Başka bir ilk de benden önceki dönemin Başkanı Sevgili Murat KURTALAN’ın görev süresinin sonlarına doğru 
kurulan Türkiye İklimlendirme Meclisi’nin kuruluşunda yer almam oldu. Murat KURTALAN Başkan benim 
dönemim bitiyor kuruluşta bir sonraki dönemin başkanı olarak derneğimizi senin temsil etmen gerekir diyerek 
ESSİAD da önemli olanın ekip olduğunu göstermiş oldu.

Hayatım boyunca hep önem verdiğim doğaya karşı küçük de olsa bir katkı yapabilmek adına Başkanlık sürem 
içerisinde Ege Orman Vakfı ile iş birliği yaparak ESSİAD Ormanı oluşturabildik. Bu proje de beni hep mutlu 
etmiştir. 

ESSİAD’da yaşadığımız her yaşadığımız an, özeldi. Soğutma Dünyası Dergisi’nin benim için hep özel bir yeri 
oldu. Yayın Kurullarında uzun süre görev aldım. Benim için özel anılardan biri ise 2007 yılında düzenlenen 
TESKON’un ilk akşamında Soğutma Dünyası’nın 10. yıl dönümünü kutlamamız olmuştu. Burada tüm 
dernek üyelerimiz ve sektör temsilcilerimiz ile bir araya gelme imkânı yakalamıştık. Umarım ESSİAD gibi 
Soğutma Dünyası’nın da yıl dönümünlerini kutlama imkanı yakalarız. Bu vesile ile Editörümüz ve Yayın 
Kurulu Başkanlarımız olmak üzere en başından beri Soğutma Dünyası dergisine emek veren herkese sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım. 

Sektörümüzde kurulan ilk dernek olan ESSİAD, sektörümüzün yapı taşı niteliğindedir. Kurucularımız, sektöre 
bir katkı sağlanması amacıyla kurduğu bu dernek o günden bugüne kadar gerek Yönetim Kurulu’nda görev alan 
arkadaşlarımızla, gerek dernek üyeleri ve profesyonel çalışanları ile yapılan çalışmaların üstüne ekleyerek daha 
iyisini nasıl yaparız diye düşünüyor ve üretmeye devam ediyor. ESSİAD’ın yürüttüğü projelere ek olarak EHİS 
LAB’ın hayata geçmesi ile sektöre kazandıracağı ivme çok büyük olacaktır.

Bugün 30. yılını kutlayan derneğimizin bundan sonraki süreçte genç ve iyi yetişmiş üyeleri ile sivil toplum 
kuruluşları içerisinde seçkin konumunu daha da güçlendirerek çalışmalarına devam edecektir. Sektöre iz 
bırakmak isteyen firmalarımızı ESSİAD bünyesine görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, 30. Kuruluş yıl 
dönümümüzü en içten dileklerimle kutlarım.■
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2006-2008 Dönemi
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09-12 Ekim 2008 
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu

İlki 2008 yılında düzenlenen Soğutma Teknolojileri Sempozyumu, MMO İzmir Şube tarafından düzenlenen 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) kapsamında ESSİAD tarafından organize edilmektedir.

2006-2008 Dönemi
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2006-2008 Dönemi

2006-2008 Dönemi 2006-2008 Dönemi

2006-2008 Dönemi

2006-2008 Dönemi
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2006-2008 Dönemi 2006-2008 Dönemi

2006-2008 Dönemi2006-2008 Dönemi
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2006-2008 Dönemi

2006-2008 Dönemi
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30 Mart 2008 - ESSİAD Ormanı 
Ege Orman Vakfı iş birliği ile Akçaköy Mevkii, Menderes, İZMİR

2006-2008 Dönemi



2009-2011 Dönemi Yönetim Kurulu
Erdal TEKAN
Osman Nuri KAYA
Hilmi SÖZER
Kerim GÜMRÜKÇÜLER
Hakan SEMERCİ
Lale ULUTEPE MALAY
Murat ÜNLÜ
Alper A. ARSLAN
M. Cem ÖZDEMİR
Ümit ÇALLI
S. Emre ODABAŞ
İbrahim Ü. TATLIDİL
Ahmet TAŞLIOĞLU
Alev TOPRAK
Tufan TUNÇ

Başkan
Başkan Vekili
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter (03.05.2010 tarihine kadar)
Genel Sekreter (03.05.2010 tarihi itibariyle)
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye



Üye ziyaretlerine ağırlık veren 2009-2011 Dönemi Yönetim Kurulu, 
ESSİAD’ın güçlenerek büyümesi için üye kazandırma çalışmalarına hızla 
başladı.

Bölgemizde yer alan ve sektörümüze nitelikli personel yetiştiren eğitim 
kurumları ile iş birliği içerisinde ESSİAD Yönetim Kurulu, özellikle meslek 
liselerine malzeme desteğinde bulunmaya devam etti. 

Soğutucu gazlar başta olmak üzere sektörün önemli konularında eğitim, 
bilgilendirme seminerleri düzenlenerek üyelerinin ve üye firmalarda 
çalışanların gelişimine katkıda bulunmaya özen gösterdi ve Özel Tüketim 
Vergisi düzenlemesi ile ilgili basın toplantısı organize etti.

İzmir Kalkınma Ajansı’nın yaptığı çalışmalar ile İzmir’de kümelenme 
potansiyeli en yüksek sektör olarak Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma (EHİS) cihazları sektörünün belirlenmesi sonucunda ESSİAD’ın 
yürütücülüğünde kümelenme faaliyetleri ve ardından laboratuvar ihtiyacının 
tespit edilmesi ile birlikte EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Merkezi’nin 
kurulumu için çalışmalar başladı.

Sektördeki ilk hakemli dergi olan Soğutma Dünyası okurları ile buluşmaya 
devam ederken, 20. yılını kutlayan ESSİAD başarılı çalışmaları ile sektörde 
farkındalık yaratmaya devam ediyor.



136

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

Derneğin kurulduğu yıllarda Ali Kemal DUMAN’ın da ısrarı üzerine birkaç toplantıya katılma imkânım oldu. 
Dernek çalışmalarına ayıracak vaktim olmadığı için çok fazla ilgilenme fırsatım olmadı fakat dernekle olan 
ilişkimi kesmedim.

2000 yılında Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Hüseyin VATANSEVER’in ısrarı üzerine derneğe üye oldum. 
İlk görevim Günay YABAŞ’ın Başkanı olduğu Halkla İlişkiler Komisyonu’nda Başkan Yardımcısı olmak idi. Bu 
süre içerisinde birçok toplantı ve yemek programları yaptık. Aynı dönemde sahipleri çok yakın arkadaşlarım 
olan Kare Peyzaj çiçekçilikle bir anlaşma yaptım. Dernek üyelerimize doğum günlerinde çiçek gönderdik. Bu 
olay dernekte çok takdir edildi ve bu hizmet karşılığında Kare Peyzaj dernekten hiçbir ücret talep etmedi. 

Dernek üyeliği bir gönül işi ve harcanan zaman işinizden, eşinizden, çocuklarınızdan ve dostlarınızdan 
ayırdığınız zaman. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu işin içine girdikten sonra birileri için bir şeyler 
yapmaktan keyif almaya başlıyorsunuz. Bir şeyler yapmaya başlayınca vaktin farkında olmuyorsunuz.

Bu zamana kadar Yönetim Kurulu içerisinde birçok görevde bulundum. 2001 senesinde Yönetim Kurulu’nun 
uygun görmesini takiben, Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Hüseyin VATANSEVER ve Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanımız Metin AKDAŞ MMO’nun bir toplantısında Tepekule’nin yapımı sürerken dernek için bir büro alımı 
sözleşmesi yapıp imzalanmasına öncülük ettiler. 46000 Euro +KDV’lik büyük bir meblağı derneğin karşılaması 
mümkün değildi ama böyle bir yeri de çok istiyorduk. Bu konuda çalışmalar başlatıldı. Dönemin Saymanı Murat 
KURTALAN başkanlığında bizzat çalışmış olduğu şirketin ticari ilişkisi olan tüm yerleri tek tek arayarak bağış 
toplamak için gayret sarf etti ve 26.000 Euro gibi gerçekten nasıl olduğuna inanamadığım bir meblağ toplanarak 
2004 yılında Tepekule İş Merkezi’ndeki yeni yerimize taşındık. Gaziler İş Merkezi’ndeki yerimizden böyle bir 
yere taşınmak çok iyi gelmişti. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen ve emek sarf eden arkadaşlarımıza teşekkür 
ederiz.

2006-2008 döneminde Mustafa DERYAAŞAN’ın Yönetim Kurulu Başkanlığında 2 yıl Başkan Vekili olarak 
görev yaptım. Bu arada Ticaret Odası 72. Komite Başkanlığı görevini de yürütüyordum. 2007 yılında Mustafa 
DERYAAŞAN Başkan “Soğutma Teknolojileri Sempozyumu yapalım” dedi. Bu hem organizasyon hem de 
bütçemiz açısından çok zor bir işti.  Bu sempozyum, derneğimizde bir ilk olacaktı. Öncelikle Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) böyle bir şeyi yapamayacağımızı, bilimsel bir etkinliğin MMO tarafından yapılacağını söylediler. 

Erdal TEKAN
Onursal Üye
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
2009-2011 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı
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Ancak Başkanımız Mustafa DERYAAŞAN’ın dik duruşu kararından vazgeçmemesi ve çok emek sarf ederek 
çıktığımız bu yolda İzmir Ticaret Odası’nın desteği ile 9-12 Ekim 2008 tarihinde 1. Soğutma Teknolojileri 
Sempozyumu’nu gerçekleştirdik. 

Başkanın dernekte 2 yıllık görev süresi bitmek üzereydi. 29 Kasım 2008 tarihinde İnciraltı Crowne Plaza 
da eşlerimizin de katılım sağladığı bir organizasyon gerçekleştirdik. 10 Ocak 2009 tarihinde EBSO Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul sonrasındaki yeni yönetim kurulu seçiminde Osman Nuri KAYA, Lale 
ULUTEPE MALAY, Kerim GÜMRÜKÇÜLER, Murat ÜNLÜ, Alper Atahan ARSLAN ve Murat Cem ÖZDEMİR 
arkadaşlarımla birlikte göreve başladık. Göreve başladıktan sonra sıralama yapamayacağımız kadar çok 
görevimiz olduğunu anladık. Çok ağır sorumluluk isteyen bir görevdi. Seminerler, toplantılar, sosyal faaliyetler, 
ziyaretler, sektör sorunları vb. hepsi öncelikli ve sırasız yapılacak işlerdi.

Yönetim Kurulu olarak önümüzde hazır bulduğumuz “Ozon Tabakasına Zarar Veren Gazların Kullanımının 
Azaltılması” konusu, belgeye bağlanması, Çiğli’deki KOSGEB’de kuruluşunu yaptığımız Gaz Geri Dönüşüm 
Laboratuvarı konusu çok titizlikle üzerinde durduğumuz ve vakit harcadığımız görevlerimizdendi. Bugüne 
kadar da hiçbir yere gelemeyen henüz bir çizelgesi ve yasası hazırlanamayan Türkiye’de boşuna vakit harcanan 
bir işle biz de uzun bir süre uğraştık. Ancak bununla birlikte yapılacak çok işimiz vardı. 

Sektör sorunlarını dernek olarak çözümlemenin mümkün olmadığı ortadaydı. Dernek olarak yapabildiğimiz 
kadar EML bölgemizde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 
Bölümlerinin malzeme ve avadanlık açıklarını sağlamak daha faydalı olacaktı. Biz de bütün ağırlığımızı bu 
konuya verdik. Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seyit 
Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile kurslar düzenledik. 
Seferihisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziemir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 
soğutma atölyesi kurarak bu okullarda iklimlendirme bölümündeki öğrencilerin daha iyi eğitim almalarını 
sağladık. Yaptıklarımız çok anlamlı ve işe yarar olduğu için bizler de mutlu olduk. 

6-7 Haziran 2009 tarihinde Kemalpaşa Su Perisi Otel’de üyelerimiz ve eşleriyle birlikte çok güzel bir gece organize 
ettik. Daha sonra derneğimizin 20. kuruluş yılını kutlamak için Çeşme Altın Yunus Otel’de bir gece düzenledik. 
Katılımın fazla olması için gerçekten çok çalıştık. Geniş katılımlı güzel bir gece oldu. Bu organizasyonu çoğunluk 
üyelerimiz teşekkürlerle kutladılar.

Yeni yapacaklarımıza organize olurken Mayıs ayında İzmir Kalkınma Ajansı, kendilerine devletin verdiği bir 
çalışma için derneğimizi ziyaret etti. Kalkınma Ajansı uzmanlarından Filiz MOROVA ile görüşmelerimiz 
sonucunda ajansın 2 yıl boyunca yaptığı kümelenme çalışmaları sonucunda İzmir’de EHİS Kümesi potansiyel 
küme sektörü olarak, ESSİAD ise öncü kuruluş olarak ön sıralara çıkmıştır. İZKA iş birliği içerisinde yürütülecek 
kümelenme çalışmaları için Yönetim Kurulu olarak ben, Kerim GÜMRÜKÇÜLER, Osman Nuri KAYA ve Lale 
ULUTEPE MALAY bu komisyonda çok emek sarf ettik. Arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

28 Ekim 2010 tarihinde Hilton Oteli’nde düzenlenen Kümelenme Çalışmaları Farkındalık Toplantısı’nda 
dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU, İZTO Meclis Başkanı Necip KALKAN ve EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR bu konuda konuşmalarını yaptı. Başkan Yardımcımız Kerim 
GÜMRÜKÇÜLER ise derneğimizi tanıtan bir sunum yaparak derneğimizin bu konuda ciddi bir küme örgütü 
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olduğunu belirtti. Bu konuda İZKA ile her hafta toplantı yapıyorduk. Kümelenme çalışmaları İZKA ve İGEME 
iş birliği ile Mayıs 2010’da başlamış, 2 Aralık 2010 tarihine kadar devam etmiştir. Bu arada 13-15 Ekim 2010’da 
Almanya’nın Nürnberg kentinde gerçekleştirilen Chillventa Fuarı’na katılan üyelerimizi ziyaret ettik. İZKA ile 
yapılan toplantılarda uzun zamandır sektör için gerekli olan EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı kurmak 
istediğimizi belirtince İZKA yetkilileri bu konuda derneğimize finansör olabileceklerini söylediler. Bu çok 
büyük bir olaydı. Bu konuda İZKA ile yaptığımız toplantılarda bir yere kadar geldik. Yine konuya hâkim olan 
Lale ULUTEPE MALAY ve Osman Nuri KAYA arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bu konudaki emeklerinin 
karşılığını ödeyemeyiz.

Başkanlık dönemim, benim bizim şansımıza çok hareketli ve iyi hizmet ettiğimiz bir dönem oldu. 
2011 yılının Ocak ayında yarım bıraktığımız tüm işleri ve bir bayrak yarışı olan görevimizi yeni seçilen Yönetim 
Kurulu’na devrettik. ESSİAD’ın bana çok katkısı oldu. Üyelerimizin iş konularına şaşkınlıkla şahit oldum. Bunca 
sene soğutma sektöründe kimin neler yaptığı konusunda hiçbir şey bilmediğim ortaya çıktı. Böyle bir sektörün 
üyelerini ESSİAD vasıtasıyla tanıdım. Derneğimize minnettarım. ESSİAD ailesine yeni katılacak olan üyelerimizin 
çok kazançlı olacaklarına inanıyor, ESSİAD’ın 30. Kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.•

2009-2011 Dönemi2009-2011 Dönemi

2009-2011 Dönemi 2009-2011 Dönemi
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2009-2011 Dönemi

2009-2011 Dönemi 2009-2011 Dönemi

2009-2011 Dönemi / ESSİAD Üye Buluşması



2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu
Hüseyin VATANSEVER
Akın KAYACAN
Hakan SEMERCİ
Aylin GEL
Gürkan AKÇAY
Ömür DÜZTAŞ
Mustafa TAVASLI
Levent OZAN
Kerim GÜMRÜKÇÜLER
Turan MUŞKARA
Suat KARAKAŞ
Ümit ÇALLI
Özgür KARASU
A. Sait GÜRSÖZ
Sinem VARDAR 

Başkan
Başkan Vekili
Sayman
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Üye
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye



ESSİAD’ın vizyonunu geliştirerek daha ileriye taşımak hedefi ile yola 
çıkan 2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu, “EHİS Akredite Test ve Analiz 
Laboratuvarı Projesi” ve “Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi 
(UR-GE) Projesi ağırlıklı olmak üzere “ESSİAD’ın Kurumsallaşma Projesi”, 
“Tüzük Genel Kurulu”, “Vizyon, Misyon ve Hedefler”, “ESSİAD e-bülten”, 
fuar ve eğitim organizasyonları, üye ve kurum ziyaretleri, üniversiteler ile iş 
birliği ve ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM)’in hayata geçirilmesi gibi 
önemli çalışmalarda bulundu.

“Hiçbirimiz hepimizden daha güçlü değiliz” atasözüne uygun olarak, 
birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme anlayışını her 
safhada uygulamaya gayret eden ESSİAD, Türkiye İklimlendirme Meclisi, 
İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir 
Ticaret Odası başta olmak üzere sektör derneklerimizde yer alan temsilcileri 
ile sektörel çalışmalar içerisinde yer aldı.

Yüksek İstişare Kurulu’nun göreve başlamasını takip eden süreç ile birlikte 
kurumsal ve mali açıdan güçlenme yolunda hızla ilerleyen ESSİAD, 
gelişmelere yön veren ve projeleri ile izlenen, sektörü ile ilgili konularda 
dikkate alınan bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda hedeflerine hızla 
devam etti.
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2010 yılı idi, yani tam 10 yıl önce... O dönem Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
olmamız sebebi ile çok yoğun bir temponun içinde idik. Yoğun diyorum çünkü sadece saymanlık görevimiz 
yoktu, birçok OSB’de Yönetim Kurulu, Müteşebbis Heyeti, Denetleme Kurulu Üyeliği gibi çok vazifemiz vardı. 
Aynı zamanda EBSO bünyesinde yeni kurduğumuz ve Başkanlığını üstlendiğimiz Enerji ve Enerji Verimliliği 
Çalışma Grubu çok geniş katılımlı ve dört alt gruptan oluşan faal çalıştığımız bir gruptu ve gerçekten çok yoğun, 
verimli çalışmalar yapmaktaydık.

Böyle bir durumda, yani biz nerdeyse “evimize gidecek zaman bulamaz halde iken” Endüstriyel Soğutma 
Havalandırma ve İklimlendirme Sektörü’nden büyüklerimiz bir gün bizi EBSO’da bir toplantıya davet ettiler. 
Sektörün tüm duayenleri ve bu arada o dönem görev yapan ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız 
da tam kadro toplantıya katılmışlardı. Toplantının amacı kısa sürede belli oldu. Zaten ESSİAD Genel Kurulu 
yaklaşmaktaydı. Biz halen yürütmekte olduğumuz bu kadar görevi sırtlanıp altından kalkmaya gayret ederken 
sektör büyüklerimiz bizim 2011-2013 Dönemi ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmemizi talep 
ediyorlardı. Karar vermek için zamanımız yoktu, çünkü cevabımızın o toplantıda verilmesini istiyorlardı.

Geçmiş dönemlerde, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde farklı komisyonlarda ve yürütme 
kurullarında görev almış, yine ESSİAD’ın farklı komisyonlarında, ESSİAD Yönetim Kurulu’nda, Genel Sekreterlik, 
Başkan Yardımcılığı görevlerini yerine getirmeye gayret etmiştik. Yani biz bu kurumlardaki fiili vazifelerimizi 
tamamladığımızı düşünüyorduk. Şimdiki vazifemiz Sanayicilerin Odası’nda, EBSO’da sektörümüzü temsil 
etmekti, ya da biz öyle olduğunu düşünüyorduk.

Gelen yoğun ısrarlardan sonra; aşağıdaki şartlarımızın kabulü halinde görevi kabul edebileceğimizi ifade etmek 
zorunlu hale gelmişti;

1-Yeni Yönetim Kurulumuzu kendimiz oluşturacak, bu konuda bir öneri ya da telkini bile kabul etmeyecek, 
mevcut yönetimden hiçbir arkadaşımızı yeni yönetime almayacaktık,

2-Hangi konuda olursa olsun çağrı yaptığımızda her üyemiz gecikmeksizin bir araya gelecekti ve maddi manevi 
destek olacaktı,

Hüseyin VATANSEVER
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı
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3-Yönetim Kurulu Danışma Organı olarak ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu oluşturulacaktı, derneğimizin 
geleceğini etkileyen kararlarda ortak aklı hâkim kılacaktık,

4-Dernek tüzüğümüz değişecek, üyelik yapıları yeniden belirlenecek, kurumsal üyelik mekanizması getirilecek, 
kurumsal üyeler cirolarına bağlı üye aidatı ödeyecekti. Ayrıca Genel Sekreterlik yapısı da yönetim uygun görür 
ise profesyonel olabilecekti.

Gerçekten de yukarıda zikretmeye çalıştığımız çok temel değişiklikleri kısa sürede yaptık ve Olağanüstü Genel 
Kurul yaparak tüm üyelerimizin katıldığı, sadece bir üyemizin olumsuz görüş belirttiği bugünkü tüzüğümüzü 
işler hale getirdik.

Açıklıkla ifade etmeliyiz ki, üyelerimiz yukarıda mutabık kaldığımız tüm alanlarda sonsuz destek oldular, bize 
güvendiler ve hiç yalnız bırakmadılar. Kendilerine her zaman müteşekkir olduğumuzu ifade ettik, ediyoruz.

Biz yeni yönetim olarak görevi devraldığımızda iki personelimiz vardı, görevi bıraktığımızda projeler üreten 
4 kişilik, tam profesyonel bir ekip olmuştuk. Geçen iki yıl içerisinde 1.  Uluslararası Rekabet Yeteneğinin 
Geliştirilmesi (UR-GE) Projemiz başta olmak üzere, İzmir Kalkınma Ajansı ve arama toplantıları sonucu 
sektörümüzün tüm bileşenleri ile geliştirdiğimiz EHİS LAB projemize start vermiştik. Yer tahsisi İYTE alanı 
içinde yapılmıştı. Yurt çapında yapılan neredeyse tüm sektörel toplantılara derneğimizin bütçesinden harcama 
yapmadan, kendi imkanlarımız ile katılım gösterdik. İlk kez, kuruluşunda kurucu Mütevelli Heyet üyesi 
olduğumuz ISKAV Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyeliği vazifesi aldık dernek olarak. Mali açıdan devraldığımız 
rakamları söylemesek daha iyi olur (çünkü bir rakam yoktu ortada) görev süremiz dolduğunda ve bu kadar 
proje ve faaliyete rağmen, profesyonel kadromuz ve giderlerimiz artmasına rağmen, görev süremizin sonunda, 
2013 yılında nakit +100 bin TL’li rakamlar ile devrettik bizden sonraki yönetime vazifemizi.

Şunu gönül rahatlığı ile ifade edebiliriz ki ESSİAD; o dönemdeki birbirine inanan, tüm dernek üyelerimiz, 
yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, dernek profesyonel çalışanlarımız ile bugünkü uluslararası tanınırlık 
noktasına ulaşmak adına çok tarihi adımlar attı, belki de bir kırılma noktası idi yaşadığımız süreç.

Ahde vefa derneğimiz için çok önemli idi, geçmiş dönem Başkan ve Kurul Üyelerimizi her toplantımıza davet 
ettik, katılımlarından çok mutlu olduk, anılarını dinledik ve tecrübelerinden hep yararlandık...

O dönem birlikte görev yaptığımız tüm arkadaşlarımıza, bu vesile ile bir kez daha sonsuz teşekkür ederiz.

Bizden sonraki yönetim ve diğer kurullarda görev alan tüm arkadaşlarımızın başarılı çalışmaları ile her zaman 
gurur duyduk, destek olduk ve ömrümüz yettiğince olmaya devam edeceğiz.■
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2011-2013 Dönemi / Yönetim Kurulu Devir Teslim Toplantısı

2011-2013 Dönemi / 22. Kuruluş Yıl Dönümü 

2011-2013 Dönemi / 22. Kuruluş Yıl Dönümü 2011-2013 Dönemi / 22. Kuruluş Yıl Dönümü 

2011-2013 Dönemi / 22. Kuruluş Yıl Dönümü 
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2011-2013 Dönemi

2011-2013 Dönemi

2011-2013 Dönemi / İstanbul Buzdolabı Soğutma ve 
İklimlendirme Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ziyareti

2011-2013 Dönemi

2011-2013 Dönemi Dönemi / Başarır Soğutma Ziyareti

2011-2013 Dönemi / Genç Girişimciler Kurulu Toplantısı
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2011-2013 Dönemi / Dinamik Isı Ziyareti

2011-2013 Dönemi / Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

ESSİAD, 
verdiği hizmetin 
mükemmeliyetini 
kanıtlayabilmek amacıyla 
TSE tarafından onaylanan 
Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne 
sahip olan sivil toplum 
kuruluşlarından biridir.

Hizmet 
Yeterlilik 
Belgesi

2012
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2011-2013 Dönemi / T.C. İzmir Valisi Ziyareti

2011-2013 Dönemi
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2011-2013 Dönemi / EHİS LAB Mutabakat Toplantısı 2011-2013 Dönemi

2011-2013 Dönemi / İSKİD İstatistik Komisyonu Toplantısı

2011-2013 Dönemi / Azerbaycan Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti 2011-2013 Dönemi / Azerbaycan Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti
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2011-2013 Dönemi

2011-2013 Dönemi / Eneko Ziyareti

2011-2013 Dönemi

2011-2013 Dönemi

2011-2013 Dönemi

2011-2013 Dönemi / Azerbaycan Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti
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2011-2013 Dönemi / EHİS LAB Basın Toplantısı

2011-2013 Dönemi / Çukurova Kalkınma Ajansı Ziyareti



151

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

2011-2013 Dönemi

2011-2013 Dönemi / Eğitim

2011-2013 Dönemi

2011-2013 Dönemi

2011-2013 Dönemi / EHİS LAB Basın Toplantısı



2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulu
Akın KAYACAN
Hakan SEMERCİ
Turan MUŞKARA
Aylin GEL
Suat KARAKAŞ
A. Sait GÜRSÖZ
Ömür DÜZTAŞ
Ümit ÇALLI
Levent OZAN
Ömer BARLAS
Alev TOPRAK
Murat ÜMMAN
Göksel GÜRPINAR
Ebru KARAKIRAN
Selçuk SAVAŞ

Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye



2013 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı ile bayrağı devralan
2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulu, eğitim ve istihdamının arttırılması 
ve mesleki eğitim almış öğrencilerin Endüstriyel Havalandırma 
İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) sektöründe istihdamının 
sağlanması amacıyla “ESSİAD Okuldan İşe Projesi”ni hayata geçirdi.

Dönemin T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği 
tarafından desteklenen KOBİ Iş birliği ve Kümelenme Projesi kapsamında 
organize edilen “Uluslararası Rekabetçilik ve İş birliği Konferansı”nda 
Türkiye’deki küme yönetimi mükemmelliyetine ilk adımı atan küme 
organizasyonlarından biri olarak “Bronze Label” ile ödüllendirilen ESSİAD, 
UR-GE Projesi kapsamında sürdürdüğü eğitim, danışmanlık, yurt dışı ticaret 
heyeti ve yurt dışı alım heyeti programlarına ağırlık vermeye devam edip,  
projenin tamamlanmasını takiben II. UR-GE Projesi’ne başladı.

Yönetim ve teknik eğitim çalışmalarına devam eden ESSİAD, EHİS LAB’ın 
kurulumu ile ilgili çalışmalarını sürdürdü.
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2000 yılında uzun yıllardır arkadaşım olan Metin AKDAŞ beni arayarak ESSİAD’a üyelik konusunda görüşmek 
istediğini söyledi. Telefon görüşmemizden sonra Gıda Çarşısı’nda bulunan Kosova Köftecisi’nde öğle yemeğinde 
buluştuk ve bana derneği anlattı. Üyelik sürecinden bahsetti ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapacağını, başkanlık 
süresince kendisine destek olmamı istedi ben de kabul ettim ve böylece dernek üyeliğim firma ve şahıs olarak 
başlamış oldu. 

Üye olduğum ve Yönetim Kurulu’nda yer aldığım zaman Gaziler İş Merkezi’ndeki ofiste toplantılarımızı 
gerçekleştiriyorduk. Şimdi ise Gaziler İş Merkezi ofisimiz duruyor ayrıca Tepekule İş Merkezi’ndeki ofisimizde 
derneğimizin idari işleri yürütülüyor, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde arazimiz mevcut. İki personel ile 
çalışırken şimdi dört personeliz ve profesyonel Genel Sekreterliğe geçtik. Bunlar önemli atılımlar. Bunlar 
Yönetim Kurullarının ve profesyonel çalışma arkadaşlarımızın katkıları ile gerçekleştirildi.

Derneğimizde görev alan yönetim kurulu üyelerinin, yedek veya asıl üye olarak ayırmaksızın görev süresi 
boyunca çalışmalara katkı veriyor olması çok önemli ve hatta kendi çalışma dönemi bittikten sonra da katkı 
koyan yönetim kurulu üyeleri sayesinde derneğimiz bugün ki bilinirlik ve ekonomik güç seviyesine gelmiştir. 
Kimse benim dönemim bitti diyerek kenara çekilmiyor ve mevcut yönetim kurulları da geriye dönük olarak 
görev alanlardan destek istemeye devam ediyor. Kurumsal hafıza olarak bunun devam etmesi ve sürdürülebilir 
olması derneği güçlü kılıyor. Çünkü iki yıllık yönetim kurulu süresi birtakım ilişkilerin (kamu ile ilişkiler, 
dernekler arası ilişkiler vb.) sağlanması açısından kısa bir zaman. Bizim dernekte yönetim kurulu içerisinden 
bir üyenin başkan olarak devam etmesi geleneğini sürdürmemiz derneğimizi güçlü kılan nedenlerden birisidir.

2010 yılı ve sonrası hem ülkemizde hem de sektörümüzde çok canlı, hareketli bir dönem oldu. Ekonomik 
hareketliliğin özellikle ihracat hedeflerinin yükseldiği ve bu konuda sektör olarak, ülke olarak büyük gayretlerin 
sarf edildiği dönemdi ve sektöre çok büyük faydaları olan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği bu dönemde 
kuruldu.

2011-2013 döneminde başkan yardımcılığı ve daha sonra 2013-2015 döneminde yönetim kurulu başkanı olarak 
görev aldım. Ülke ve sektör olarak hareketli bir dönemi yaşarken derneğimizin de bu dönemden yüksek oranda 
fayda sağladığını düşünüyorum. 

Akın KAYACAN
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı
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Herkesin birlikte çalıştığı yeni projelerin ortaya çıktığı bir dönemdi. 

Başkanlık yaptığım süre zarfında yönetim kurulu üyelerimiz ile yaşadığımız çok güzel anılar oldu. Bunlardan 
birisi laboratuvar projemizin hazırlanarak İzmir Kalkınma Ajansı’na sunulmasıydı. Yaklaşık 1500 sayfa evrakı 5 
saat gibi bir sürede imzalayarak ajansa proje başvurusu yapmıştık. 

2015 yılında ise derneğimizin 25. yılını yani çeyrek asırını üyelerimiz ile birlikte kutlamıştık. Onursal Başkanımız 
Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ hocamız da bizimle beraberdi ve pasta kesmiştik kendisiyle. Bu da güzel bir anı 
olarak hafızalarımızda yer aldı. Aynı dönemde UR-GE Projesi devam ediyordu. 

Kenya’ya Yurt dışı Ticaret Heyeti ve İkili İş görüşmeleri gerçekleştirmiştik. Üç firmamız ihracat bağlantısıyla 
dönmüş, iki yüzün üzerinde görüşme gerçekleştirilmişti. Sonrasında ise projenin ikinci ayağı olan alım heyeti 
organizasyonu düzenlenmiş ve yurt dışından alım heyetine katılan sektör temsilcileri ile üyelerimizi İzmir’de bir 
araya getirme imkânı bulmuştuk.

Herkesin büyük özverisiyle güzel çalışmaların ortaya çıktığı dönemlerden birini birlikte yaşadık. 

Derneğimizin uluslararası bilinirliği konusunda da birçok çalışma yapıldı. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 
yürütülen Avrupa Birliği tarafından desteklenen KOBİ İş birliği ve Kümelenme Projesi kapsamında organize 
edilen Uluslararası Rekabetçilik ve İş birliği Konferansı’nda derneğimiz küme yönetimi mükemmeliyetine ilk 
adımı atan küme organizasyonlarından biri olarak Bronze Label ile ödüllendirilmiş. Bu çalışmada derneğimizin 
aktiviteleri, süreçleri ve iç yönetim mekanizmaları Avrupa’da incelenen üç yüz elli küme kuruluşu ile kıyaslanmıştı.
ESSİAD, Okuldan İşe Projesi kapsamında sanayicilerin yaşadığı teknik personel sorununu çözebilmek için 
uzun zamandır çalışma yürütüyor. Sektörün genişliğini, derinliğini bilemeyen öğrencilere ulaşıp onlara bilgi 
vermek, sektörü anlatmak ve sektörümüz içinde çalışma hayatına katılması çok önemlidir. Kendi firmam adına 
bu projeden faydalanıyorum. Örneğin; ESSİAD aracılığı ile staj yapmak için firmamıza gelen ve yıllardır bizimle 
çalışmaya devam eden personelimiz var. Ayrıca yine proje kapsamında gerçekleştirilen ve periyodik olarak 
düzenlenmeye devam eden sektör sunumlarında iklimlendirme sektörü ve iş kolları hakkında öğrencilere 
bilgiler aktarılıyor, teknik geziler kapsamında öğrenciler fabrika ve şantiyelerdeki süreçleri izleme imkânına 
erişiyorlar. 

Bu ve benzeri projeler derneğimizde yıllardır herkesin büyük özverisi ile devam ediyor. Faydalarını şirketler 
olarak görüyoruz. Şirketlerin tekil olarak kamu ile muhatap olmaları biraz zor fakat sektör STK’sı olarak kamu 
ile masaya oturup sorunlarınızı, çözüm önerilerinizi, gelişim için önerilerinizi konuşabiliyorsunuz. Bu da sivil 
toplum kuruluşlarının önemini ortaya koyuyor. Bu kapsamda en örnek projemiz laboratuvar projesi olarak 
söylenebilir. Sektör kendi eksikliğini, ihtiyacını belirleyip buna çözüm yolu bulup o çözüm yolunda kamu ile 
birlikte ilerliyor. Bu da STK’ların önemini ortaya koyuyor. 

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim, katılımcı iseniz ve paylaşmayı biliyorsanız ESSİAD, dayanışması kuvvetli bir 
ailedir. 

Nice güzel anıları birlikte yaşamak dileğiyle ESSİAD’ın 30. Kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, 
saygılar sunarım.•
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2013-2015 Dönemi / Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ziyareti

2013-2015 Dönemi / Kümelenme ve Rekabetçilik Zirvesi
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6 Eylül 2013
EHİS LAB A.Ş. kuruldu.

2013-2015 Dönemi / İzmir Ticaret Odası Başkanı Ziyareti

2013-2015 Dönemi / EHİS LAB Sözleşme İmza Töreni 2013-2015 Dönemi / ISK-Sodex 2014
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2013-2015 Dönemi 2013-2015 Dönemi

2013-2015 Dönemi 2013-2015 Dönemi

2013-2015 Dönemi / I. UR-GE Projesi Yurt dışı Alım Heyeti Programı
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2013-2015 Dönemi / 25. Kuruluş Yıl Dönümü 

2013-2015 Dönemi 2013-2015 Dönemi / İmeksan Sosyal Sorumluluk Projesi

2013-2015 Dönemi / Genel Kurul Toplantısı
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2013-2015 Dönemi / MCE 2014, İtalya

T.C. Ekonomi Bakanlığı 
tarafından yürütülen ve Avrupa 
Birliği tarafından desteklenen 
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme 
Projesi kapsamında düzenlenen 
"Uluslararası Rekabetçilik ve 
İşbirliği Konferansı"nda derneğimiz 
Türkiye'de küme yönetimi 
mükemmeliyetine ilk adımı atan 
küme organizasyonlarından 
biri olarak Bronz Label ile 
ödüllendirilmiştir.

 

European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate:  

TUR001201206C120263 

ESSiAD  
 

was benchmarked according to a benchmarking approach developed and performed by the "European Secretariat for Cluster 
Analysis" of VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (www.cluster-analysis.org). By participating in this benchmarking the cluster 
organization has expressed its interest in striving for cluster excellence and is awarded with the European Cluster Management 
Excellence label in BRONZE. The benchmarking took place on June 15th, 2012. The certificate expires on June 15th, 2014. 

 

 

 

 
 Thomas Lämmer-Gamp, Director Helmut Kergel, Director  

 European Secretariat for Cluster Analysis, Berlin  European Secretariat for Cluster Analysis, Berlin 

Bronze 
Label
Kalite 
Etiketi

Bu çalışmada;

Derneğimizin aktiviteleri, süreçleri ve iç yönetim 
mekanizmaları Avrupa’da toplamda incelenen 350 küme 
kuruluşu ile kıyaslanmış,

Bu kıyaslama sonrasında gelişim alanları belirlenerek 
küme ve hizmet mükemmeliyeti yolunda atılan bu ilk 
adım ile çalışma ve yönetim mekanizmaları Avrupa’daki 
iyi örneklerle kıyaslanmıştır.

2013

2013-2015 Dönemi
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2013-2015 Dönemi / Mimari Tasarımda İklimlendirme Semineri

2013-2015 Dönemi / ISH 2013, Almanya
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2013-2015 Dönemi / "Dünyanın Zirvesine Tırmanış" Sohbet Toplantısı

2013-2015 Dönemi

2013-2015 Dönemi

2013-2015 Dönemi
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2013-2015 Dönemi / Messan Teknik Gezi

2013-2015 Dönemi / İmas Teknik Gezi

2013-2015 Dönemi / Sevel 

2013-2015 Dönemi



2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu
Hakan SEMERCİ
Suat KARAKAŞ
Turan MUŞKARA
Aylin GEL
Ömer BARLAS
A. Sait GÜRSÖZ
Ebru KARAKIRAN
Murat ÜMMAN
Güray KORUN
Serhan GÜNDOĞAR
Can İŞBİLEN
Murat BAŞARAN
Duygu ÖZTAŞ
Ömür DÜZTAŞ
Ümit ÇALLI

Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye



2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörü’nü temsilen 
küme olgusu içerisinde çalışmalarına devam eden ESSİAD, küme olgusu 
içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam etti.

Devam eden projelerimize ek olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı 
Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi Tebliği kapsamında destek almaya 
hak kazanan II. UR-GE Projemiz; Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi 
eğitim, danışmanlık, yurt dışı ticaret heyeti organizasyonlarına başladı. 

İZKA tarafından yürütülen Geleceğe Değer Katmak başlıklı Avrupa Birliği 
Projesi’nde Associazione Tecnici Del Freddo (ATF / İtalyan Soğutma 
Derneği) ve LAMORO Kalkınma Ajansı ile beraber proje ortakları arasında 
yer alan ESSİAD, İtalya Piedmont bölgesi ve EHİS kümesi; ATF ve ESSİAD 
ile birlikte ilgili bölgelerin Kalkınma Ajansları; LAMORO ve İZKA iş birliği 
ile Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma sektörünün değer 
zinciri analizinin yapılacağı projede sektörün rekabet gücünü artıracak 
politikalar üretilip hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Yine bu dönemde hayata geçirilen “Öğle Buluşması” organizasyonları 
kapsamda üyeleri ile bir araya gelerek konusunda uzman konuşmacıların 
katılımı ile mesleki, güncel konularının değerlendirilmesi, uzman 
konuşmacının sunacağı bilgileri dinleme ve tartışma ortamı, interaktif 
bir ortamda bilgi paylaşımının sağlanması, sosyal ve ticari iletişiminin 
kuvvetlendirilmesini amaçlayarak bir arada olmanın tadı çıkarıldı.

Sektörde adından söz ettirmeye devam ederken ESSİAD Onursal Başkanı 
Sayın Dr. Müh. Erol ERTAŞ aramızdan ayrıldı. Sektörün duayen isimlerinden 
olan  Dr. Müh. Erol ERTAŞ adına anı kitabı hazırlandı. Kendisini saygıyla 
anıyoruz.
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Sayın ESSİAD Üyeleri, Paydaşları ve Severleri,

30 yaşına gelmiş derneğimizi kutlarım. Bir kurum için önemli bir zamanı geride bıraktık. Bu süre zarfında 
üyelerimiz için çalıştık, sektörümüz için çalıştık, ülkemiz için çalıştık. Gelinen bu noktada ne mutlu ki kurumsal 
bağlantı ağımızın erişebildiği her yerde ESSİAD olarak çalışmaya devam ediyoruz ve gelecekte de sürdüreceğiz.
ESSİAD bu heyecanını, çalışma azmini, motivasyonunu ve gücünü üyelerinin varlığından almaktadır. 
Tüzüğümüzde çok net ifadeler ile belirtilmiş olan amaçlarını gerçekleştirebilmek için üyelerimiz desteğimizdir. 
Bunun yanı sıra kamu ile çalışma yaptığımız alanlarda sektörümüz ile alakalı birimler, yerelde odalarımız, 
ortaklaşa çalışma yapılması gereken anlarda sektörümüzün diğer sivil toplum kuruluşları bizleri hiçbir zaman 
yalnız bırakmıyorlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde kişilerden bağımsız bir kurum olarak derneğimizin duruşu 
yarınlar için güven vermektedir. 

ESSİAD’a üyeliğimin üzerinden bugüne kadar yaklaşık 18 yıl geçti. Tabii ki aradan geçen bu süre zarfında birçok 
anı yaşandı. Hepsini burada yazmak mümkün değil. Özel bir anlamı olduğu için derneğimizle ilk tanışmam ve 
dernek üyelerimizle ilk karşılaşmamı içeren bir anımdan söz etmek istiyorum.

Derneğimizle beni tanıştıran Murat KURTALAN ağabeydir. O dönem kendisi ile iş hayatından tanışıyor ve 
birlikte çalışıyorduk. Birgün beni “Soğutma Dünyası Yayın Kurulu” toplantısına davet etti. O sıralarda Onursal 
Başkanımız Rahmetli Erol ERTAŞ hocamız da konudan haberdarmış ve onunla da tanışıyor olmamdan dolayı 
Murat Ağabey'in bu fikrini desteklediğini ve dergiye katkı sağlayabileceğimi, ancak bunu anlayabilmek için 
tarafların birbirlerini tanıması ve karşılıklı istekli olmaları gerektiği belirtti. Bu bahsettiğim olay 2002 yılı 
içerisinde gerçekleşmiştir. Soğutma Dünyası dergisi için çalışmak fikri bana çok heyecan veriyordu. Kısa bir süre 
sonra derneğimize üye olmam Gaziler İş Merkezi'ndeki ofiste olmuştu. Dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
AKDAŞ başkanımız idi. Onursal Başkanımız Erol Hocamız üyelerimizin CE Yönetmelikleri ve Belgelendirilmesi 
konusunda daha fazla bilgi sahibi olması için bir bilgilendirme semineri yapılması ihtiyacından bahsetti ve 
bunu gerçekleştirmemi istedi. Dernek merkezimiz geniş toplantılar yapılabilmesi için yeterli büyüklükte değildi. 
Hiç unutmuyorum Egemak firmasının Gıda Çarşısı'nda çok katlı bir iş yeri vardı ve son katını da seminer 
ve eğitim toplantıları yapılabilmesi amacıyla tefriş etmişlerdi. Dönem yönetim kurulunun organizasyonu ile 
üyelerimizle de ilk kez o toplantıda karşılaşmıştım. O gün toplantıda yanlış hatırlamıyorsam 35-40 adet üyemiz 
vardı. Çok heyecanlı idim, içinde henüz çok yeni olduğum bir cemiyetin diğer üyeleri ile ilk kez karşılaşmıştım. 
Metin Başkanımız açılış konuşmasını yaptı ve sözü bana verdi. Heyecanlanmamın da etkisi ile sesim biraz 

Hakan SEMERCİ
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
2015-2017 / 2017-2019 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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titreyerek ama öte yandan bir bilgiyi aktarmanın coşkusu ile tam havaya girmiştim ve akıcı bir şekilde konuyu 
aktarıyordum ki elektrikler kesildi… Az önce yazmayı unutmuşum, o tarihlerde ESSİAD 2 haftada bir benzeri 
bilgilendirme toplantılarını iş çıkışı saatlerinde düzenliyordu, yani elektriklerin kesildiği anda zaten akşam 
olmuştu ve hava da kararmıştı. Salonun tamamına yakını dolu… Bir an ben de diğer kişiler de ne yapacağımızı 
bilemedik. Erol Hocamın sesini tanıyordum ve onun bir anda konuşmaya başladığını anladım. Bana hitaben 
“Hakan, notlarını kullanmadan anlatmaya devam edebilir misin?” diye sordu. Anlatabileceğimi söylediğim o 
anda birkaç mum yakılmış ve ortam nispeten daha aydınlık hale gelmişti. Toplantının sonuna kadar hiç kimse 
ayrılmadan ve ciddiyet ile mum ışıkları altında CE Yönetmelikleri'nin neleri şart koştuğu ve belgelendirme 
süreçleri hakkında bilgileri dinlediler, notlar aldılar, sorular yönelttiler. Çok canlı geçen bir toplantı oldu ve ben 
de bu vesile ile bilgileri aktarma fırsatı bulmuştum. Katılımcıların çoğu mühendis, iş yerlerinde işveren ya da 
profesyonel olarak çalışmakta olan kişilerdi. İşlerinde ciddi, üretmekten haz alan ve ülkesi için çabalayan bu 
kitle karşısında bulunmak beni de çok etkilemişti. O günün imkanlarında, yorgun bir günün sonunda, bilginin 
bu kadar hızlı yayılmadığı bir dönemde inandıkları, destekledikleri ve içinde oldukları dernekleri ESSİAD’ın 
düzenlediği bu toplantıya tüm enerjileri toplamış ve heyecan ile katılmışlardı. Herkes oradaydı… Derneğimize 
olan inancım o toplantıda oluşmuştur diyebilirim.

Daha sonraki yıllarda derneğimiz için çalışmaya devam ettim. Bu kapsamda; Metin Başkanımız döneminde, 
sektöründe hatta (o dönem belgelendirme kuruluşu yetkisinin verdiği bilgiye göre) sivil toplum kuruluşları 
arasında ülkemizde ilk  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası’nı alan dernek olunmuştu. Bu çalışmalar 
içerisinde yer aldım, Soğutma Dünyası Yayın Kurulu'nda 2002 yılından beri çalışıyorum. Derneğimizin Yönetim 
Kurullarında 2002 yılından 2019’a kadar (çok kısa bir süre hariç) kesintisiz görev yaptım, birçok başkanımız ile 
çalışma şansı yakaladım, herkes gibi derneğimiz için çalıştım. Yönetim Kurullarımızda bulunduğum yedek üyelik, 
asıl üyelik dönemlerinde unvanlı ve unvansız verilen birçok görevi tamamlamaya ve her birinde derneğimizin 
başarısı için çabaladım. Bu kapsamda yönetim kurullarımızda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Sekreter, 
Sayman, Başkan Yardımcısı ve 2 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapma onurunu ve sorumluluğu yaşadım. 
Halen Yüksek İstişare Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak çalışıyorum. ESSİAD’ın vermiş olduğu dış görevler 
kapsamında; 2 dönem TOBB İklimlendirme Sektör Meclisinde ESSİAD adına Meclis Üyeliği, 3 dönem İSKİD 
İstatistik Komisyon Üyeliği ve içinde bulunduğumuz dönemde de vakfımız ISKAV’ın yönetim kurulu yedek 
üyeliği görevlerindeyim. Hatırlayabildiğim kadarıyla diğer temsil görevlerim kapsamında ISK SODEX Yürütme 
Kurulu, TESKON Yürütme Kurulu, Soğutma Sempozyumu Yürütme Kurullarında birçok kez görev aldım. 
ESSİAD bunları yaşattı, ESSİAD için bunları yaşadım. 

İlk üye olduğum andan itibaren bugüne kadar acısıyla, tatlısıyla birçok olay yaşanmıştır. Yeni iş yerleri kurulmuştur, 
bazıları kapanmıştır, bazı üyelerimizin çocukları ve bazılarının torunları doğmuştur ve hayatın bir gerçeği 
olarak da bazı üyelerimiz vefat etmişlerdir, aramızdan bedenen ayrılmışlardır ama düşünce ve manevi varlıkları 
ile onları hiç unutmadık ve unutmayacağız. Doğanlarla, ölenlerle, yeni iş yerleri ve ortaklıklarla, sınırları sadece 
yurdumuz olmayan tüm dünyaya ürettiklerini satabilen bir sektörün ilk sivil toplum kuruluşu olan derneğimizi 
kuruluş ateşini yakan İzmir sanayisinin değerli temsilcisi ve büyüklerime, Kurucu Yönetim Kurulumuz başta 
olmak üzere Dernek Kurucu Üyelerimize bu öngörüleri ve çabaları için bir kez daha minnetlerimi sunar, 
30'ncu yıl anı kitabını hazırladıkları ve bu vesile ile birkaç satır yazmama imkan verdikleri için dönem Yönetim 
Kurulumuza teşekkür eder, bugüne kadar derneğimiz için çaba göstermiş olan geçmiş dönem Yönetim Kurulu 
Başkanlarımıza, Yönetim Kurullarında görev almış üyelerimize, Çalışma Komisyonlarımıza, dernek idari 
işlerini hiç aksatmadan titizlikle yürüten Dernek Profesyoneli çalışma arkadaşlarıma ve nihayetinde bu varlığın 
temeli olan derneğimizin çok saygıdeğer üyelerine de teşekkürü bir borç bilirim. Nice 30’lu yaşlara… En derin 
sevgi, selam ve saygılarımla.•
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2015-2017 Dönemi

2015-2017 Dönemi 2015-2017 Dönemi / ACS Ziyareti

2015-2017 Dönemi / Sevel Ziyareti
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2015-2017 Dönemi / MTT Ziyareti

2015-2017 Dönemi / Frigoduman Ziyareti

2015-2017 Dönemi 2015-2017 Dönemi

2015-2017 Dönemi

2015-2017 Dönemi / ATC Ziyareti
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2015-2017 Dönemi / TESKON 2015

2015-2017 Dönemi / TESKON 2015
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2015-2017 Dönemi / İm Makina Ziyareti 2015-2017 Dönemi / Emsaş Ziyareti

2015-2017 Dönemi / Dinamik Isı Teknik Gezi

2015-2017 Dönemi / Kavuklar 
Şantiyesi Teknik Gezi 2015-2017 Dönemi / Sektör Sunumu 2015-2017 Dönemi / Sektör Sunumu
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2015-2017 Dönemi / Sektör Sunumu

2015-2017 Dönemi / Sektör Sunumu2015-2017 Dönemi / Sektör Sunumu

2015-2017 Dönemi / Daikin Fuha Teknik Gezi
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2015-2017 Dönemi / Sektör Sunumu

2015-2017 Dönemi2015-2017 Dönemi / A Klima Ziyareti

2015-2017 Dönemi / İran Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti 2015-2017 Dönemi / İran Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti
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2015-2017 Dönemi / ISH 2015, Almanya

2015-2017 Dönemi / ISK-Sodex 2016

2015-2017 Dönemi / ISK-SODEX 2016

2015-2017 Dönemi / İran Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti
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2015-2017 Dönemi / Öğle Buluşması

2015-2017 Dönemi / Öğle Buluşması 2015-2017 Dönemi / Öğle Buluşması

2015-2017 Dönemi / Öğle Buluşması
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2015-2017 Dönemi / Geleceğe Değer Katmak Projesi, İtalya

2015-2017 Dönemi / ISH 2015, Almanya
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2015-2017 Dönemi / Terkan Teknik Gezi2015-2017 Dönemi / Termokar Teknik Gezi

2015-2017 Dönemi / Ziehl-Abegg Ziyareti, Almanya
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2015-2017 Dönemi / Chillventa 2016, Almanya

2015-2017 Dönemi / ISK-Sodex 2016

2015-2017 Dönemi / ISK-Sodex 2016

2015-2017 Dönemi / ISK-Sodex 2016

2015-2017 Dönemi / ISK-Sodex 2016

2015-2017 Dönemi / ISK-Sodex 2016

2015-2017 Dönemi / ISK-Sodex 2016

2015-2017 Dönemi / ISK-Sodex 2016
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2015-2017 Dönemi / Dijital Pazarlama Eğitimi

2015-2017 Dönemi / Öğle Buluşması, AIESEC-ESSİAD Iş birliği Protokol Töreni

2015-2017 Dönemi / TSE Ziyareti 2015-2017 Dönemi / Sektör Sunumu



2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu
Hakan SEMERCİ
Güray KORUN
Ebru KARAKIRAN
Aylin GEL
Ayşegül SEVER MENKÜ
Can İŞBİLEN
Serhan GÜNDOĞAR
Ömer BARLAS
A. Sait GÜRSÖZ
Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Mustafa SEZER
Duygu ÖZTAŞ
Ufuk DOĞANCA
T. Tolga ÜSTÜN
Özay ERVARDAR BİLGİCİ
Ümit ÇALLI

Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter (31.07.2018 tarihine kadar)
Genel Sekreter Vekili (01.08.2018 itibariyle)
Sayman
Üye
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye



2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu

Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesi’nin 
İzmir ve çevresinde kümelenmiş olması, derneğimiz için önemli bir fırsat 
olması sebebiyle yeni dönemde üye kazandırma çalışmaları yürütüldü.

EHİS Sektörünün tüm paydaşları tarafından desteklenen EHİS LAB Projesi 
ile ilgili çalışmaların devam ettiği dönemde UR-GE Projesi ile üyelerimizin 
ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması, şirket içi 
yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesi, üyelerimizin 
ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik 
dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni 
pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması için planlamalar yapıldı. 

T.C. İç işleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından hibe olarak 
desteklenen “Okuldan İşe Projemiz” ile destek almaya hak kazanan ESSİAD, 
teknik gezi, sektör sunumu, staj ve istihdam çalışmaları ile öğrencilere destek 
olarak sektörün tanıtımında önemli rol oynadı.

Okuldan İşe Projesi kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin katılımları ile TESKON+SODEX Fuarı bünyesinde Soğutma 
Becerileri Yarışması düzenlendi.

22. yılını kutlayan Soğutma Dünyası dergisi, özel ek çalışmaları ile okurlarına 
ulaşmaya devam etti. Soğutma Dünyası dergisinin dijital versiyonu ESSİAD 
Mobil Uygulaması’na taşınırken, dergi dijital platformlarda yer almaya 
devam etti. 

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlara katılan ESSİAD eğitim ve 
bilgilendirme toplantılarına düzenleyerek derneği, sektörü ve üyelerini temsil 
etti.
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2017-2019 Dönemi / Genel Kurul Toplantısı

2017-2019 Dönemi 2017-2019 Dönemi / Ege Üniversitesi Rektör Ziyareti

2017-2019 Dönemi
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2017-2019 Dönemi / İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ziyareti

2017-2019 Dönemi / Okuldan İşe Projesi 
Sözleşme Töreni - T.C. İzmir Valiliği2017-2019 Dönemi / İzmir Ticaret Odası Başkanı Ziyareti
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2017-2019 Dönemi / EHİS Küme Tanıtımı 2017-2019 Dönemi

2017-2019 Dönemi / Okuldan İşe Projesi 
Sözleşme Töreni - T.C. İzmir Valiliği
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2017-2019 Dönemi / KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürü Ziyareti

2017-2019 Dönemi / KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Ziyareti
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2017-2019 Dönemi / Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı

2017-2019 Dönemi /  Geleceğe Değer Katmak Projesi, İtalya 2017-2019 Dönemi /  Geleceğe Değer Katmak Projesi, İtalya

2017-2019 Dönemi /  İZKA Agorada+ Toplantısı
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2017-2019 Dönemi /  Geleceğe Değer Katmak Projesi, İtalya

2017-2019 Dönemi /  Geleceğe Değer Katmak Projesi, İtalya 2017-2019 Dönemi /  Geleceğe Değer Katmak Projesi, İtalya
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2017-2019 Dönemi

2017-2019 Dönemi /  Geleceğe Değer Katmak Projesi Konferansı

2017-2019 Dönemi /  Geleceğe Değer Katmak Projesi Konferansı

2017-2019 Dönemi /  Geleceğe Değer Katmak Projesi Konferansı
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2017-2019 Dönemi 2017-2019 Dönemi / ISK-Sodex 2018

2017-2019 Dönemi /  Geleceğe Değer Katmak Projesi Konferansı

2017-2019 Dönemi /  Geleceğe Değer Katmak Projesi
Ahmet Yar Teknik Gezi

2017-2019 Dönemi /  Geleceğe Değer Katmak Projesi
Ahmet Yar Teknik Gezi
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2017-2019 Dönemi

2017-2019 Dönemi

2017-2019 Dönemi / Uzay Mekanik Ziyareti

2017-2019 Dönemi / Tunç Tesisat Ziyareti
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2017-2019 Dönemi / Ay-Pas Ziyareti 2017-2019 Dönemi / Net Soğutma Ziyareti

2017-2019 Dönemi / Ahmet Yar Ziyareti

2017-2019 Dönemi / Yaz Okulu Eğitimleri 2017-2019 Dönemi / Yaz Okulu Eğitimleri
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2017-2019 Dönemi

2017-2019 Dönemi
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2017-2019 Dönemi

2017-2019 Dönemi / Friterm Ziyareti

2017-2019 Dönemi / Venco Ziyareti

2017-2019 Dönemi / ISH 2017, Almanya

2017-2019 Dönemi / ISH 2017, Almanya
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2017-2019 Dönemi / Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti

2017-2019 Dönemi / Rusya Yurt Dışı 
Pazarlama Faaliyeti

2017-2019 Dönemi / Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti

2017-2019 Dönemi / Rusya Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti
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2017-2019 Dönemi / MMO İzmir Şube Toplantısı

2017-2019 Dönemi / MCE 2018, İtalya
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2017-2019 Dönemi / Ürün Tanıtım Günleri

2017-2019 Dönemi / MCE 2018, İtalya 2017-2019 Dönemi / MCE 2018, İtalya

2017-2019 Dönemi / Ürün Tanıtım Günleri 2017-2019 Dönemi / Ürün Tanıtım Günleri
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2017-2019 Dönemi / Öğle Buluşması

2017-2019 Dönemi / MCE 2018, İtalya

2017-2019 Dönemi / Öğle Buluşması

2017-2019 Dönemi / MCE 2018, İtalya
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2017-2019 Dönemi / EHİS LAB Mutabakat Toplantısı

2017-2019 Dönemi / Sektör Sunumu 2017-2019 Dönemi / Sektör Sunumu
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2017-2019 Dönemi / KLS Teknik Gezi

2017-2019 Dönemi / Klimasan Teknik Gezi

2017-2019 Dönemi / Doğu İklimlendirme Teknik Gezi 2017-2019 Dönemi / Sektör Sunumu

2017-2019 Dönemi / Karyer Teknik Gezi



2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu
Güray KORUN
Turan MUŞKARA
Alev TOPRAK
Can İŞBİLEN
Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Mustafa SEZER
Erdinç YAPAN
Nilay TUTAN
Murat SARI
Alper AYCELEP
Özay ERVARDAR BİLGİCİ
Yalçın KIRABALI
Onur UZUNOĞLU
Kemal YANIK

Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı (19.12.2019 tarihine kadar)
Genel Sekreter
Sayman
Üye
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye
Yedek Üye



ESSİAD’ın 30. yılında görev alan 2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu, II. 
UR-GE Projesi, EHİS LAB, ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi ve ESSİAD 
Okuldan İşe Projesi ile çalışmalarına devam etti.

2019-2021 Dönemi’nde kurulan komisyonların başarılı çalışmaları ile 
gerçekleştirilen etkinlikler, seminerler, bilgilendirme toplantıları ve webinarlar 
ile birlikte sektörün en önemli konularına dikkat çekerek bu konularda 
üylelerine ve sektöre fayda sağlamak amacıyla önemli etkinlikler düzenledi. 
Öğle Buluşmaları’nda ise üyeleri ile birlikte olma fırsatı yakaladı.

Okuldan İşe Komisyonu ile birlikte Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 
Alanı’na ait Soğutma İklimlendirme Dalı’nın müfredat çalışmalarına katkı 
koyan ESSİAD, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan 
F-gaz teknik personellerinin belgelendirilmesi ve yetkilendirilmesi için 
ESSİAD üyelerinin ve sektör firmalarının çalışanlarının mevzuat bilgilerinin 
geliştirilmesi, uygulama becerilerinin arttırılması amacıyla iş birliği 
çalışmaları yürüttü.

COVID-19 pandemi sürecinde online olarak güncel konularda ESSİAD 
üyelerine ve sektör firmalarına düzenlendiği webinarlar ile etkinliklere devam 
eden, Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma sektörünün 
ülkemizde ilk kurulan derneği olarak 30. yılını üyeleri ve paydaşları ile 
birlikte kutlayan ESSİAD, üyelerinden aldığı güç ile başarılı çalışmalarına 
devam ediyor.
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Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sektörünün ülkemizde ilk kurulan dernek olma hüviyetiyle 
30. yılımızı tamamlamış bulunuyoruz.Güçlü bir yapıya sahip olan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, 
Soğutma (EHİS) sektöründeki firmaları bünyesinde barındıran Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği (ESSİAD), 17 Ocak 1990 yılında kurucu üyelerinin güç birliği ile yola çıkmıştır. 

30 yıllık zaman diliminde, ortak akıl ve birliktelikle çalışmalarımızı sürdürdük. Geldiğimiz nokta başarılarla 
dolu bir geçmişe sahip olmanın gururunu bize yaşatmaktadır.

Bölgesel bir dernek olarak başlayan çalışmalarımız, gerçekleştirdiğimiz projelerle birlikte, kısa süre içinde 
ulusal ve uluslararası boyuta ulaşmıştır. Temsil ettiğimiz sektörün ülke içindeki ekonomik ve sosyal gücünü 
düşündüğümüzde, sorumluluklarımızın bilinciyle, tüm dernek çalışanlarımız, yönetim kurullarımız ve 
üyelerimizle örgütlü ve özverili çalışmalarımızı sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bu örgütlü ve 
özverili çalışmalarımız sonucu güçlü bir sivil toplum örgütü olduğumuzu görüyor, üyelerimiz ve sektörümüz 
için önemli görevler üstleniyoruz.

Üyelerimizin, sektörümüzün ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojik kalkınma, istihdam, eğitim, 
ekonomik gelişme, kaliteli iş gücü, etik değerler, örgütlenme, kümelenme için yaptığımız çalışmaların olumlu 
sonuçlarını gördükçe daha da mutlu oluyoruz.

30 yılın ardından kurumsal yapısı ve “çağdaş sivil toplum kuruluşu” anlayışıyla yoluna devam eden ESSİAD; 
seçkin üye portföyü, paydaşlarıyla olan güçlü ilişkileri, saygın imajı ve kurumsal hafızası ile sektörümüzün önde 
gelen derneklerinden olmaya devam edecektir. 

2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı olarak, bugüne kadar geldiğimiz noktada emeği olan başta kurucu 
üyelerimiz ve yönetim kurulu başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, dernek üyelerimize, sektörel, ulusal 
ve uluslararası paydaşlarımıza teşekkür ediyor saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum.

Nice başarılı 30 yıllara…•

Güray KORUN
2019-2021 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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2019-2021 Dönemi / Genel Kurul Toplantısı

2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi
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2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi2019-2021 Dönemi2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi / Genel Kurul Toplantısı
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2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019

2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019

2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019

2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019
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2019-2021 Dönemi / T.C. İzmir Valiliği Ziyareti

2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019

2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019
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2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019

2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019 2019-2021 Dönemi / ISK-Sodex 2019

2019-2021 Dönemi / İZKA Genel Sekreter Ziyareti
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2019-2021 Dönemi / İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ziyareti

2019-2021 Dönemi / Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ziyareti



209

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

31 Ekim 2019 
EHİS LAB’ın kurulacağı Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan arazi satın alındı.

2019-2021 Dönemi / Eneko Teknik Gezi

2019-2021 Dönemi / Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ziyareti

2019-2021 Dönemi / Teknik Gezi
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2019-2021 Dönemi / İzmir Metro A.Ş. Ziyareti

2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi



211

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

2019-2021 Dönemi / Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek Komiteleri Toplantısı

2019-2021 Dönemi / Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı



212

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi
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2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi / Termokar

2019-2021 Dönemi / Bahara Hoşgeldin Etkinliği

2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi
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2019-2021 Dönemi / F-Gaz Kapasite Geliştirme Toplantısı

2019-2021 Dönemi
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2019-2021 Dönemi / Metro Matbaa Ziyareti 2019-2021 Dönemi / Emsaş Ziyareti

2019-2021 Dönemi / Çınarlı MTAL 

2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi / Çınarlı MTAL 
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2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi / Çınarlı MTAL 2019-2021 Dönemi / Çınarlı MTAL 
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2019-2021 Dönemi / BIM Semineri

2019-2021 Dönemi / Öğle Buluşması 2019-2021 Dönemi / F-gaz Semineri
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2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi
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2019-2021 Dönemi / Zhejiang Lion King Vent. Co. Ziyareti 2019-2021 Dönemi / Maktek Fuarı

2019-2021 Dönemi / Sektör Sunumu 2019-2021 Dönemi / Sektör Sunumu

2019-2021 Dönemi / Sektör Sunumu
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2019-2021 Dönemi / Maktek Fuarı 2019-2021 Dönemi / İBB Meslek Fabrikası Ziyareti

2019-2021 Dönemi / Eneko Teknik Gezi

2019-2021 Dönemi / TESKON+Sodex Fuarı 2019-2021 Dönemi / Eğitim
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2019-2021 Dönemi / Soğutma Becerileri Yarışması 2019-2021 Dönemi / Soğutma Becerileri Yarışması

2019-2021 Dönemi / Soğutma Becerileri Yarışması



30. Kuruluş Yıl Dönümü 
Kokteyli
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ESSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı

Güray KORUN

TMMOB Makina Mühendisleri
 İzmir Şube Yönetim Kurulu 

Başkanı Yüksel YAŞARTEKİN

ESSİAD Onursal Başkanı 
Merhum Dr. Erol ERTAŞ’ın oğlu, 

Pnöso Pnömatik ve Soğutma 
San. Ltd. Şti. Firma Sahibi 

Güneş ERTAŞ

ESSİAD 
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 

Metin AKDAŞ

Lotus Technic 
Genel Müdürü

Burak SATOĞLU

ISKAV 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Taner YÖNET

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi,
 1998-2000 Dönemi Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Halit ŞAHİN

2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Metin DURUK

2019-2021 Dönemi

İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL

2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi
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Yüksek İstişare Kurulu Üyesi,
2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin VATANSEVER

Nilay TUTAN, Can İŞBILEN, Senem GÜNGÖR ÖZTÜRK, 
Ali GÜNGÖR, Kemal KILIÇ, Cengiz ÜNERDEM, Yiğit ÜNERDEM, 

Elif KOÇYİĞİT

Hilmi GÜRSÖZ, Mustafa SEZER, 
Ali BÜYÜKYILDIZ, A. Sait GÜRSÖZ, 

Güray KORUN

Rıza ALATAŞ, Mehmet ŞANAL, Metin AKDAŞ, 
Orhan GÜRSON, Ebru KARAKIRAN, İlhan KENANOĞLU,

Kemal KILIÇ

Murat KURTALAN, 
Erdinç YAPAN, Tayfur ALTINKÜP

Ahmet ULUDOĞAN, 
Hakan SEMERCİ, Aytuğ YARMAZ, 

Selçuk SAVAŞ, 
Hüseyin BULGURCU, Halit 

ŞAHİN, A. Sait GÜRSÖZ

Akın KAYACAN, 
Hakan SEMERCİ,

İlhan KENANOĞLU, 
Hakan BULGUN

2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi
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Cenk SEVER, Güleycan - Burak 
ERGİNKOÇ, Elif - Tuğrul 
KOÇYİĞİT, Hayriye ÜYE

Ebru KARAKIRAN, Hakan 
BULGUN, Rıza ALATAŞ, 

Akın KAYACAN, Hilmi GÜRSÖZ

Güleycan - Burak ERGİNKOÇ,
Harika KARATAŞ, Fırat 

ÖZDEMİR

Hilmi GÜRSÖZ, Mustafa SEZER, Ali BÜYÜKYILDIZ, 
A. Sait GÜRSÖZ, Güray KORUN

Melih MUŞKARA, Tayfur ALTINKÜP, 
Turan MUŞKARA, Hakan SEMERCİ

Metin AKGÜN, A. Sait GÜRSÖZ, 
Elif KOÇYİĞİT, Gürkan AKÇAY

2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi
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ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN, 
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkan 

Yardımcısı Hakan SEMERCİ

Kurucu üyelerin, Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinin, 
geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarının, 

sektör derneklerimizin temsilcilerinin ve paydaşların 
katılımları ile 30. Yıl pastası kesildi. 

ESSİAD 30. Kuruluş Yıl Dönünümü Kokteyli'nden

2019-2021 Dönemi 2019-2021 Dönemi

2019-2021 Dönemi



.YIL



228

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

Dernek Profesyonellerimiz
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2019-2021 Dönemi Dernek Çalışanlarımız

Geçmiş Dönem Dernek Çalışanlarımız

Ayşegül SEVER MENKÜ
EHİS LAB

 Proje Koordinatörü
Giriş Tarihi: 01.10.2013

Elif KOÇYİĞİT
Muhasebe ve Finans 

Sorumlusu
Giriş Tarihi: 05.07.2018

Gülcan ÖRTEL
İdari İşler Sorumlusu

Soğutma Dünyası
ESSİAD e-bülten

Giriş Tarihi: 15.12.2016

Sevda YEŞİLKAYA
Proje Uzmanı

Giriş Tarihi: 21.04.2018

Çalışan Adı-Soyadı Çalışma Tarihleri*

A. Hasan VERİM 22.01.1997 10.04.2001

İpek YÜKSELAY 01.02.2000 04.03.2003

Filiz KORKMAZ 01.08.2003 14.08.2006

Habib YILMAZ 11.11.2003 20.06.2006

Duygu ÇOKGEZER 29.09.2006 27.02.2009

Murat GÜLER 09.07.2009 13.02.2014

Aylin GEL 19.11.2011 31.07.2018

Servet GİRGİN 28.12.2012 31.03.2016

Elif ŞİMŞEK 11.03.2015 02.04.2016

Gamze ÇALT 28.03.2016 02.03.2018

■Çalışma dönemlerine göre kronolojik olarak sıralanmıştır.



Tüzel Üyelerimiz
*31.12.2020 tarihi itibariyle dernek üye kayıt numaralarına göre sıralanmıştır.
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No Üyenin Adı/Soyadı Giriş Tarihi

1 Messan Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. 1990

2 RD Grup Enerji Dönüşüm ve İklimlendirme Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 1990

3 Barlas Soğ. San. ve Tic. A.Ş. 1990

4 Termosan Soğ. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1990

5 Ref Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. 1990

6 Başarır Soğ. San. Tic. Ltd. Şti. 1990

7 Ergül Teknik Soğutma ve Mutfak Dek. San. İth. İhr. Ltd. Şti. 1990

8 Dinamik Isı Mak. Yal. Malz. San. ve Tic. A.Ş. 1994

9 Lazer Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994

10 Aksal Isı. Soğ. Hav. Ekip. İm. ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1995

11 Üntes Isıtma Klima Soğutma San. Tic. A.Ş. 1996

12 İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri 1996

13 Türkoğlu Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1996

14 Sevel Dondurma Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1997

15 Ercan Teknik İklimlendirme Tic. ve San. A.Ş. 1997

16 Delta Klima Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. 1998

17 Tolerans Müh. Çöz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1999

18 Mekanik Endüstri Tesisat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 1999

19 Tunç Tesisat 1999

20 Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. 2000

21 Uzay Mekanik Tes. Hav. Sis. Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2000

22 Cantek Soğ. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2000

23 Terkan Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. 2000

24 Doğu İklimlendirme San. ve Tic. A.Ş. 2001

25 Makro Teknik End. Ürü. ve Mak. İmalat San. Tic. A.Ş. 2002

Tüzel Üyelerimiz
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No Üyenin Adı/Soyadı Giriş Tarihi

26 Savaşlar Tes. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. 2002

27 Egefer Isı Sis. Ltd. Şti. 2002

28 Venco Havalandırma Mak. San. ve Tic. A.Ş. 2002

29 Termomak Enerji Sis. Ltd. Şti. 2004

30 A Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. 2004

31 Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş. 2004

32 Teknion San. Mam. Paz. ve Tic. A.Ş. 2005

33 İmas Klima Soğ. Mak. San. Tic. Müm. A.Ş. 2005

34 MTT Isı. Soğ. Sis. Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2006

35 Ema Enerji Endüstri Makina İnş. San. ve Tic. A. Ş. 2009

36 Emsaş Elektrik Malz. San. ve Tic. A.Ş. 2009

37 Nursaç Havalandırma ve Sac İşleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 2009

38 Kliterm Müh. Klima Sis. Tes. İnş. Tur. Day. Tük. Malları San. ve Tic. Ltd. Şti. 2010

39 HCS Teknik Bobinaj Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. 2010

40 Form Endüstri Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. 2011

41 Klas Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.Ş. 2011

42 Karataş Soğutma San. Tic. Ltd. Şti. 2011

43 DK Mühendislik Ltd. Şti. 2011

44 Meytes Ltd. Şti. 2012

45 Eneko Hav. ve Isı Eko. Sis. Tek. Mak. San. ve Tic. A.Ş 2012

46 Ekofin Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. 2013

47 Ak-Maks Soğ. ve Isı. Mak. ve İm. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2013

48 Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş. 2013

49 FabricAir Tekstil Bazlı Hav. Sis. Ltd. Şti. 2013

50 Bütaş Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. 2013

Tüzel Üyelerimiz
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No Üyenin Adı/Soyadı Giriş Tarihi

51 Daikin Isıtma ve Soğutma Sist. San. ve Tic. A.Ş. 2013

52 MS Klima Havalandırma Sis. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 2013

53 Ontek Teknolojik Tesisat Sist. ve İnş. Turz. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2013

54 HB Mekanik Tasarım Proje Yönetimi Danışmanlık 2013

55 ACS Klima İmalat San. Tic. Ltd. Şti. 2013

56 Öge Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 2014

57 Trio İklimlendirme Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2014

58 Buzçelik Buzdolabı San. ve Tic. Ltd. Şti. 2014

59 Rast Enerji Sistemleri ve Termik Makine San. Tic. 2015

60 ISIDEM Yalıtım Sanayi Ticaret A.Ş. 2015

61 Otto Otomasyon Elektrik Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. 2015

62 A.T.C. Air Trade Centre Hav. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2015

63 Termokar Isıtma Soğutma Klima Cihazları San. ve Tic. A.Ş. 2016

64 Ulus Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. 2016

65 Bal-Ay-Ka Müh. Isı. Soğ. Sis. İnş. Gıda Tic. Turz. Ltd. Şti. 2016

66 Pnöso Pnömatik Soğutma San. Tic. Ltd. Şti. 2017

67 Coşgun Furkan İnş. Tes. Taah. Ltd. Şti. 2017

68 Ekinoks Klima Isı. Soğ. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2017

69 Almira Klima Havalandırma 2017

70 Dünya Rezistans İmalat ve Satış 2017

71 Güldem End. Ür. Tes. Soğ. Sis. İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş. 2017

72 Sisbim Bilgisayar Elektronik ve Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 2017

73 Aera İklimlendirme Tek. San. ve Tic. A.Ş. 2017

74 Alindair Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. 2017

75 Ay-Pas Metal Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. 2017

Tüzel Üyelerimiz
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No Üyenin Adı/Soyadı Giriş Tarihi

76 Matesis Mühendislik Mak. Tes. Müh. Müş. Proje ve Tic. A.Ş. 2017

77 Net Soğutma Isıtma San. ve Tic. Ltd. Şti. 2017

78 Öztaş Saç Demir İnş. Met. Mam. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2017

79 CFM Soğutma ve Otomasyon A.Ş. 2017

80 Birim Teknik Isı. Soğ. Tek. Malz. Tic. 2018

81 Ege Vizyon Elektronik Makina 2018

82 Erhalim Isı. Soğ. Cih. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 2018

83 Aldağ Isı. Soğ. Klima San. ve Tic. A.Ş. 2018

84 Rothenberger Tes. Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. 2018

85 Vengrup İklimlendirme Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2018

86 GMD Moskay Mühendislik Müş. Ltd. Şti. 2018

87 Fanko Havalandırma Isı. Soğ. Tes. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. 2019

88 Arel Havalandırma Sistemleri Meriç ÖZTÜRK 2019

89 Damla İklimlendirme İzolasyon Havalandırma Ekip. San. ve Tic. Ltd. Şti. 2019

90 Jet İklimlendirme Soğutma Malz. San. Tic. Ltd. Şti. 2019

91 Tayfun İklimlendirme ve Tesisat Malzemeleri A.Ş. 2019

92 Akantel Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 2020

93 Masvent Isıtma Soğutma İklimlendirme San. Tic. A.Ş. 2020

94 Argemsan Eğitim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 2020

95 Bomaksan Endüstriyel Hava Filt. Sist. San. Tic. A.Ş. 2020

96 Frigoduman Soğutma San. ve Tic. A.Ş. 2020

97 Lotus Mekanik San. ve Tic. A.Ş 2020

Tüzel Üyelerimiz
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No Üyenin Adı/Soyadı Giriş Tarihi

1 Halit ŞAHİN 2015

2 Bülent ŞAHİN 2019

3 Erdal TEKAN 2019

4 Murat KURTALAN 2019

Onursal Üyelerimiz

Şahıs Üyelerimiz

No Üyenin Adı/Soyadı Giriş Tarihi

1 Kenan ÜNLÜ 1990

2 Ömer Sabri KURŞUN 1990

3 Ali Kemal DUMAN 1990

4 Turhan ÇOBAN 1998

5 Prof. Dr. Ali GÜNGÖR 2000

6 Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI 2000

7 Yücel CANLI 2000

8 Hakan SEMERCİ 2003

9 Yrd. Doç. Dr. Koray ÜLGEN 2003

10 Prof. Dr. Dilek KUMLUTAŞ 2003

11 Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU 2004

12 Doç. Dr. Ayhan ONAT 2005

13 Ahmet Emre AKDOĞAN 2006

14 Doç. Dr. Orhan EKREN 2007

15 Bülent KAPTAN 2009

16 Prof. Dr. Serhan KÜÇÜKA 2014



Kıdem Süresine Göre 
Üyelerimiz
*31.12.2020 tarihi itibariyle yıl bazında sıralanmıştır.



237

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

No Üyenin Adı/Soyadı Yıl

1 Barlas Soğ. San. ve Tic. A.Ş. 30

2 Başarır Soğ. San. Tic. Ltd. Şti. 30

3 Ergül Teknik Soğutma ve Mutfak Dek. San. İth. İhr. Ltd. Şti. 30

4 Messan Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. 30

5 RD Grup Enerji Dönüşüm ve İklimlendirme Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. 30

6 Ref Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. 30

7 Termosan Soğ. San. ve Tic. Ltd. Şti. 30

8 Ali Kemal DUMAN 30

9 Kenan ÜNLÜ 30

10 Ömer Sabri KURŞUN 30

11 Dinamik Isı Mak. Yal. Malz. San. ve Tic. A.Ş. 26

12 Lazer Soğ. San. ve Tic. Ltd. Şti. 26

13 Aksal Isı. Soğ. Hav. Ekip. İm. ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 25

14 İmbat Soğutma Isıtma Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 24

15 Türkoğlu Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 24

16 Üntes Isıtma Klima Soğutma San. Tic. A.Ş. 24

17 Ercan Teknik İklimlendirme Tic. ve San. A.Ş. 23

18 Sevel Dondurma Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 23

19 Delta Klima Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. 22

20 Doç. Dr. Turhan ÇOBAN 22

21 Mekanik Endüstri Tesisat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. 21

22 Tolerans Müh. Çöz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 21

23 Tunç Tesisat 21

24 Cantek Soğ. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 20

25 Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. 20

20-30 Yıl
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No Üyenin Adı/Soyadı Yıl

26 Terkan Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. 20

27 Uzay Mekanik Tes. Hav. Sis. Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 20

28 Öğr. Gör. Yücel CANLI 20

29 Prof. Dr. Ali GÜNGÖR 20

30 Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI 20

No Üyenin Adı/Soyadı Yıl

1 Doğu İklimlendirme San. ve Tic. A.Ş. 19

2 Egefer Isı Sis. Ltd. Şti. 18

3 Makro Teknik End. Ürü. ve Mak. İmalat San. Tic. A.Ş. 18

4 Savaşlar Tes. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. 18

5 Venco Havalandırma Mak. San. ve Tic. A.Ş. 18

6 Prof. Dr. Dilek KUMLUTAŞ 17

7 Hakan SEMERCİ 17

8 Yrd. Doç. Dr. Koray ÜLGEN 17

9 A Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. 16

10 Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş. 16

11 Termomak Enerji Sis. Ltd. Şti. 16

12 Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU 16

13 İmas Klima Soğ. Mak. San. Tic. Müm. A.Ş. 15

14 Teknion San. Mam. Paz. ve Tic. A.Ş. 15

15 Doç. Dr. Ayhan ONAT 15

16 MTT Isı. Soğ. Sis. Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 14

20-30 Yıl

10-20 Yıl
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No Üyenin Adı/Soyadı Yıl

17 A.Emre AKDOĞAN 14

18 Doç. Dr. Orhan EKREN 13

19 Ema Enerji Endüstri Makina İnş. San. ve Tic. A. Ş. 11

20 Emsaş Elektrik Malz. San. ve Tic. A.Ş. 11

21 Nursaç Havalandırma ve Sac İşleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 11

22 Av. Bülent KAPTAN 11

23 HCS Teknik Bobinaj Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. 10

24 Kliterm Müh. Klima Sis. Tes. İnş. Tur. Day. Tük. Malları San. ve Tic. Ltd. Şti. 10

10-20 Yıl

No Üyenin Adı/Soyadı Yıl

1 DK Mühendislik Ltd. Şti. 9

2 Form Endüstri Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. 9

3 Karataş Soğutma San. Tic. Ltd. Şti. 9

4 Klas Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.Ş. 9

5 Eneko Hav. ve Isı Eko. Sis. Tek. Mak. San. ve Tic. A.Ş 8

6 Meytes Ltd. Şti (Yunus KIYAR) 8

7 ACS Klima İmalat San. Tic. Ltd. Şti. 7

8 Ak-Maks Soğ. ve Isı. Mak. ve İm. San. ve Tic. Ltd. Şti. 7

9 Bütaş Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. 7

10 Daikin Isıtma ve Soğutma Sist. San. ve Tic. A.Ş. 7

11 Ekofin Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. 7

12 FabricAir Tekstil Bazlı Hav. Sis. Ltd. Şti. 7

13 HB Mekanik Tasarım Proje Yönetimi Danışmanlık 7

1-10 Yıl
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No Üyenin Adı/Soyadı Yıl

14 Mitsubishi Electric Turkey Klima Sis. Üretim A.Ş. 7

15 MS Klima Havalandırma Sis. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 7

16 Ontek Teknolojik Tesisat Sist. ve İnş. Turz. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 7

17 Buzçelik Buzdolabı San. ve Tic. Ltd. Şti. 6

18 Öge Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 6

19 Trio İklimlendirme Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 6

20 Prof. Dr. Serhan KÜÇÜKA 6

21 A.T.C. Air Trade Centre Hav. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. 5

22 Isıdem Yalıtım Sanayi Ticaret A.Ş. 5

23 Otto Otomasyon Elektrik Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. 5

24 Rast Enerji Sistemleri ve Termik Makine San. Tic. 5

25 Halit ŞAHİN (Onursal Üye) 5

26 Bal-Ay-Ka Müh. Isı. Soğ. Sis. İnş. Gıda Tic. Turz. Ltd. Şti. 4

27 Termokar Isıtma Soğutma Klima Cihazları San. ve Tic. A.Ş. 4

28 Ulus Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş. 4

29 Aera İklimlendirme Tek. San. ve Tic. A.Ş. 3

30 Alindair Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. 3

31 Almira Klima Havalandırma 3

32 Ay-Pas Metal Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. 3

33 CFM Soğutma ve Otomasyon A.Ş. 3

34 Coşgun Furkan İnş. Tes. Taah. Ltd. Şti. 3

35 Dünya Rezistans İmalat ve Satış 3

36 Ekinoks Klima Isı. Soğ. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. 3

37 Güldem End. Ür. Tes. Soğ. Sis. İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş. 3

38 Matesis Mühendislik Mak. Tes. Müh. Müş. Proje ve Tic. A.Ş. 3

1-10 Yıl
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No Üyenin Adı/Soyadı Yıl

39 Net Soğutma Isıtma San. ve Tic. Ltd. Şti. 3

40 Öztaş Saç Demir İnş. Met. Mam. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 3

41 Pnöso Pnömatik Soğutma San. Tic. Ltd. Şti. 3

42 Sisbim Bilgisayar Elektronik ve Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 3

43 Aldağ Isı. Soğ. Klima San. ve Tic. A.Ş. 2

44 Birim Teknik Isı. Soğ. Tek. Malz. Tic. 2

45 Ege Vizyon Elektronik Makina 2

46 Erhalim Isı. Soğ. Cih. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 2

47 GMD Moskay Mühendislik Müş. Ltd. Şti. 2

48 Rothenberger Tes. Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. 2

49 Vengrup İklimlendirme Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2

50 Arel Havalandırma Sistemleri Meriç ÖZTÜRK 1

51 Damla İklimlendirme İzolasyon Havalandırma Ekip. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1

52 Fanko Havalandırma Isı. Soğ. Tes. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti. 1

53 Jet İklimlendirme Soğutma Malz. San. Tic. Ltd. Şti. 1

54 Tayfun İklimlendirme ve Tesisat Malzemeleri A.Ş. 1

55 Av. Bülent ŞAHİN (Onursal Üye) 1

56 Akantel Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. 1

57 Argemsan Eğitim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 1

58 Bomaksan Endüstriyel Hava Filt. Sist. San. Tic. A.Ş. 1

59 Frigoduman Soğutma San. ve Tic. A.Ş. 1

60 Lotus Mekanik San. ve Tic. A.Ş 1

61 Masvent Isıtma Soğutma İklimlendirme San. Tic. A.Ş. 1

62 Erdal TEKAN (Onursal Üye) 1

63 Murat KURTALAN (Onursal Üye) 1

1-10 Yıl



Tüzel Üyelerimizin Tanıtımları
*31.12.2020 tarihi itibariyle dernek üye kayıt numaralarına göre sıralanmıştır.
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40 yıllık tecrübesi ve “En İyisini Üretme” prensibi ile her geçen gün büyüyen Messan Soğutma San. Ltd. Şti., 
“MQF Spiral Tip Şoklama ve Soğutma Sistemleri”, “Soğuk Depo Cihazları’’, “Ön Soğutma Sistemleri’’, “Şoklama 
Sistemleri”, “Endüstriyel Soğuk ve Buzlu Su Sistemleri’’, “Soğuk Depo Panelleri’’ ve “Soğuk Depo Kapıları’’ 
üretimi, üstün hizmet anlayışı ve teknolojisi ile gıda endüstrisine geniş ürün yelpazesi sunmaktadır. 

Messan Soğutma San.ve Tic.Ltd.Şti., İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında EHEDG hijyenik 
tasarıma uygun , ISO 9001:2015, CE ve TSE belgeli ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına sunmaktadır. 
Modern üretim ekipmanları ve kaliteli işçilik ile hazırlanan cihazlar, Türkiye’nin her zaman tercihi olmuştur. 
Soğutma sektöründeki hizmet anlayışımız koşulsuz müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuştur.

Messan Soğutma’nın ürün gamı arasında; Endüstriyel ve Ticari Tip Soğuk Depo Cihazları, Ön Soğutma 
Sistemleri, MQF ® Spiral Tip Şoklama ve Soğutma Sistemleri, Şoklama Tesisleri -35/-40 °C, Buzlu Su ve Soğuk 
Su Sistemleri, Soğuk Depo Panelleri, Soğuk Depo Kapıları, Anahtar Teslimi Soğuk Hava Tesisleri, PolyBox® 
Modüler Soğuk Odalar, Humi-Cooler® Hava Şartlandırıcıları yer almaktadır.■

Messan Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.messan.com.tr
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RD Grup, 2003 yılı başında kurularak ISK sektöründe faaliyetine başlamıştır. Özellikle yüksek enerji 
verimliliğine sahip ve teknolojik yenilikler içeren ürünlerin tasarımına ve üretimine odaklanan RD Grup, 
Türkiye pazarının yanı sıra birçok yurt dışı pazara da artan bir ivme ile ürün sunmaktadır. Isı ve Enerji Geri 
Kazanımlı Havalandırma Cihazları konusunda sahip olduğu geniş kapasite aralığı ve ürün çeşitliliği ile yurt içi 
ve yurt dışı tüm pazar ihtiyaçlarına yanıt verebilecek düzeye gelmiştir. 

Halen değişik kapasite aralıklarında ve teknik özelliklerde Klima Santralı, Isı/Enerji Geri Kazanımlı Havalandırma  
Cihazları, Havuz Nem Alma Cihazı, Endirek Evaporatif Soğutma Cihazı, Gıda Kurutma Cihazı, Polimer  Isı Geri 
Kazanım Eşanjörlerinin yanı sıra açık ve kapalı alanları soğutmaya yönelik Evaporatif ve Adibatik Soğutucular  
ürün gamında önemli yer tutan ürün grupları olmuştur.

Mevcut ürünlerin yanısıra ISK sektöründe önemli yer tutan ve ileri düzeyde mühendislik çalışması gerektiren 
bazı ürün ve komponentlerin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda da çalışmalarını sürdürmektedir.■

RD Grup Enerji Dönüşüm ve İklimlendirme Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.rdgrup.com
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Ana üretim konusu Soğuk Hava Depoları olan Barlas Soğutma A.Ş., soğuk hava depolarında ihtiyaç duyulan 
bütün ürünleri kendi bünyesinde üreten entegre bir tesis olup, ayrıca soğuk zincirin diğer safhalarında ihtiyaç 
duyulan Ötektik Frigorifik Araçları da üretmektedir. Özellikle Frigorifik Araç sektörünün Avrupa’ya bağımlı 
olduğu Ötektik Tüpler ve içindeki Ötektik Sıvıların üretimi teknolojisine ulaşan dünyadaki 4. firma olmuştur.

Bireysel veya Merkezi Sistem Soğutma Cihazları, Kilitli Soğuk Depo Panelleri, Otomatik veya Manuel Soğuk 
Depo Kapıları, Buzlu Su Üreticileri ve Frigorifik Araçların yanı sıra, yüksek teknoloji gerektiren İklimsel Test 
Odaları da Barlas Soğutma tesislerinde en yüksek kalite ile üretilmektedir. Ayrıca tüm bu sistemlerin detaylı 
olarak izlemesini sağlayan ve daha kullanıcılar farkına varmadan arızaya müdahale edilmesine olanak veren 
Uzaktan İzleme Sistemleri ile soğuk depolarda saklanan ürünler güven altına alınmaktadır.

1977 yılından beri kaliteden ödün vermeden üretim yapmayı bir gelenek haline getirmiş olan Barlas Soğutma, 
deneyimli, iyi eğitimli çalışanları ve tüm Türkiye’ye yayılmış yetkili servis ağı ile soğuk zincirin her safhasında 
hizmet vermektedir.■

Barlas Soğutma San. ve Tic. A.Ş.

www.barlas.com.tr
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Termosan Soğutma Sanayi Ltd. Şti. 1985 yılında Muammer KOÇ tarafından kurulmuştur. Kurulduğu ilk günden 
bu yana aynı heyecan ve şevkle üretim yapan Termosan, müşteri memnuniyeti, kalite ve üretimde esneklik, 
müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını en uygun fiyat ve kalitede karşılamak, satış sonrası servisleri ile her an yanında 
olmayı bir görev edinmiştir.■

Termosan Soğ. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.termosansogutma.com.tr
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1987 yılında kurulan Ref Isı; mühendislik, imalat ve taahhüt alanlarında hizmet vermektedir. İmalat ve uygulama 
alanları içerisinde; Endüstriyel ve konfor HVAC tesisatları, proses ve konfor nem kontrolü sistemleri, desiccant 
rotorlu kurutma cihazları, soğutma sistemleri, Su soğutma grupları, proses & nem alma & konfor alanlarında ısı 
pompası, hijyenik klima santral ve tesisatları, basınçlı & basınçsız hava kurutucuları bulunmaktadır.

Ref Isı San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.refisi.com.tr
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Başarır Soğutma, 1980 yılında Başarır Elektrik Atölyesi ile 20 m² alanda İzmir’de faaliyetlerine başlamıştır. 
1987 yılına kadar elektrik tesisat plan projesi, bobinaj ve soğutma makinaları tamir bakım ve revizyonlarını 
faaliyetlerinde bulunmuş, ilerleyen yıllarda değişen piyasa taleplerini ve üretim teknolojilerini takip ederek 
soğutma teknolojileri grubunda Sanayi Tipi Buzdolabı üretimine başlamıştır. 

Başarır Soğutma firması, 40 yıldır sektörün lider kuruluşları arasındaki yerini korurken, “Başarır Soğutma” 
markası ile süpermarket, hipermarketler, unlu mamuller ve otellerin en önemli gereksinimlerinden biri olan 
Soğutucu Kabinler, Soğuk Hava Panel ve Kapıları, Paslanmaz Mutfak Ekipmanları üretmekte ve iç ve dış 
pazarlarda anahtar teslim projelere imza atmaktadır.■

Başarır Soğ. San. Tic. Ltd. Şti.

www.basarirsogutma.com.tr
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1970 yılında kurulan Ergül Teknik Soğutma ve Mutfak Dekorasyon San. İth. İhr. Ltd. Şti. kalifiye ekibi, tasarımcı, 
öncü ve yenilikçi yapısı, üretimde ve hizmette kalite prensibi, satış sonrası etkin ve hızlı servis anlayışı ile 
sektörün lider sanayi kuruluşlarından birisidir.

Pasta Teşhir Buzdolabı, Unlu Mamül Reyonları, Şarküteri Buzdolapları, Market Reyonları, Kasap Reyonları, 
Sütlükler, Balık Teşhir Buzdolapları, Salat Barlar, Pizza Hazırlık Buzdolapları, Soğuk Hava Depoları, Derin 
Dondurucular, Dik Tip ve Tezgah Tipi Buzdolapları, Şarap ve Meşrubat Buzdolapları, Buz Makineleri, Dikey 
Şişe Soğutucular, Komple Bar Ekipmanları, Fast Food Pişirici Cihazları ve endüstriyel sektörün ihtiyaç duyduğu 
birçok ürün firmamızın ürün yelpazesini oluşturmaktadır.■

Ergül Teknik Soğutma ve Mutfak Dek. San. İth. İhr. Ltd. Şti.

www.ergulteknik.com
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1991 yılında İzmir’de kurulan Dinamik Isı, yapı ve endüstri sektörleri başta olmak üzere, 22 farklı sektöre 
Polietilen ve Polistren bazlı teknik köpüklerden yalıtım ve ambalaj çözümleri tasarlamakta, geliştirmekte ve 
üretmektedir. 

İzmir Tire’de yer alan şirket, 55 bin m2’lik alanda kurulu 22 bin m2 kapalı alana sahip tesislerinde ürettiği 
ürünlerin, inşaat ve tesisat yalıtımı, ambalaj, iklimlendirme, otomotiv, mobilya, ayakkabı ve çanta, spor, sağlık 
ve eğlence gibi çeşitli sektörlere yurt içi ve yurt dışında satışını gerçekleştirmektedir. 

Geliştirdiği ürünleri Avrupa başta olmak üzere Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarlarına ihraç eden Dinamik Isı, 
bu kapsamda 21 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Dinamik Isı, tüm paydaşlarıyla birlikte sürekli gelişme ve büyüme doğrultusunda ilerlemeyi kendine ilke 
edinmiş, hizmet verdiği sektörlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptığı yatırımlarla ürün gamını genişletmiş, 
sürdürülebilir büyümeye ve şeffaflığa önem veren sanayici bir firmadır. Dinamik Isı bu doğrultuda, 2020 yılında 
Borsa İstanbul’da halka arz olmuş ve yeni yatırımcılarıyla birlikte sürekli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine 
ilerlemektedir.■

Dinamik Isı Mak. Yal. Malz. San. ve Tic. A.Ş.

www.dinamik-izmir.com
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Lazer Soğutma, 1985 yılında kurulmuş olup üretim konusu soğuk hava depoları, soğutma cihazları, ön soğutma 
sistemleri, şoklama odaları,soğuk su ve buzlu su tankları, çarpma soğuk oda kapıları, sürgülü soğuk oda kapıları 
ayrıca standart kalınlıklarda kilitli sistem poliüretan panel imalatları olan tecrübeli ve güvenilir bir kuruluştur.

2000 yılında artan talepleri karşılamak üzere Yazıbaşı Torbalı mevkiinde 2000 m²’si kapalı, 2000 m²’si açık alana 
sahip yeni tesisin faaliyete geçmesiyle yıllık üretim kapasitesi yükselmiştir.

Tecrübeli ve soğutma sektöründeki deneyimli personeli ile Türkiye’de ve yurt dışında montaj ve servis hizmetleri 
sağlayan Lazer Soğutma, müşterilerinin standartları ve istekleri doğrultusunda iş planı tasarlayıp tekniker ve 
mühendisleri ile bilgi alışverişi yapmaktadır.

Çeyrek asırlık dilimde hergün dahada geliştirmek ve dahada iyisini yapmak üzere stratejisini belirleyen Lazer 
Soğutma günümüzde tüm dünyaya açılan bir soğutma sanayi firması olarak üretimine devam etmektedir.■

Lazer Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.lazersogutma.com.tr
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Aksal Limited Şirketi, 2000 yılında Kısıkköy Fabrikası ile kurulmuştur. Uzmanlik konusu olan Klima Santralleri, 
Su Soğutma Kulesi, Isı geri kazanım cihazı, Sığınak Havalandırma Cihazı ve Hücreli Aspiratör-Vantilatör 
ürünlerini kısacası Isıtma, Soğutma Havalandırma (HVAC) Sistemleri İmalatı makina mühendisleri ve tecrübeli 
teknik personel kadrosuyla üretimini devam ettirmektedir. 

Ayrıca bakım ve iyileştirme hizmetleri de gerçekleştiren Fabrika, Kısıkköy’de (Adnan Menderes Havalimanı İzmir’e 
7 km uzaklıkta) bulunmaktadır. 

Sizlerle 20 yıllık tecrübemizi paylaşarak, yeni modern çağı yeni ürünlerle ve yeni ürünlerle her geçen gün 
geliştirmeyi; verimlilik,yüksek kalite, sürdürülebilir bakım, uygulanabilir montaj, ve akılcı lojistik hizmeti 
ilkeleriyle birleştiriyoruz. 

Ürünlerimiz TSEK, TUVNORD, TUVSUD, GOST, CE, ISO 9001:2015 Kalite Sertifikası altında üretilmektedir.■

Aksal Isı. Soğ. Hav. Ekip. İm. ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.aksalisitma.com.tr
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1968 yılında Ankara kurulan Üntes, kurulduğu günden bugüne hızla büyüyerek faaliyet göstermektedir. 

300 çalışanı ile üretim faaliyetlerini Ankara/Kazan ve Saray’daki 120.000 m2'lik açık 29,000 m2'lik kapalı alandaki 
fabrikaları ile iklimlendirme sektöründe lider firmalar arasındadır ve şu anda 50’dan fazla ülkede direkt ihracat 
gerçekleştirmektedir. 

Klima santralleri, soğutma grupları, rooftop çatı tipi paket klima cihazları ve fancoil üniteleri gibi birçok ana 
ürün grubunu bünyesinde bulunduran Üntes, sektördeki 53 yıllık tecrübesi ile müşterilerine hizmet vermektedir. 

“Her bir kW’tan emin olun” sloganı ile 2013 yılında kurulan, Soğutma Grubu, Fan Coil ve Rooftop Test 
Laboratuvarı ve Araştırma Merkezleri ile üretilen tüm ürünlerin müşteriye ulaşmadan önce test edilerek, çalışma 
performansları kapsamlı şekilde ölçülür ve hata yönetim fonksiyonları kurulum öncesinde optimize edilir.■

Üntes Isıtma Klima Soğutma San. Tic. A.Ş.

www.untes.com.tr
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İklimlendirme ve soğutma sektörünü uzmanlık alanı olarak belirleyen İmbat, 1991 yılında kurulmuş, 1997 
yılından itibaren ise kendini üretici firma olarak konumlandırmıştır. Kendi markası altında ürettiği ürünleri, 
Türkiye’nin her yerine ve uluslararası pazarlara sunmaktadır. Yıllar boyunca İmbat, yenilikçi ve çevre dostu ürün 
tasarımlarına imza atmış, Türkiye’de sektörün birçok ilkini gerçekleştirerek sektöre ilham vermiştir. Dünyada 
ilk Çok Kompresörlü İnverterli Soğuk Depo Sistemini, tek dış üniteye bağlı birden çok DX Klima Santrali 
sistemini, Türkiye’de ise %100 yerli tasarımlarda; ilk Eurovent sertifikalı Çatı Tipi Klima ve ilk Doğalgazlı 
Çatı Tipi Klimayı üretmiştir. Pazar ihtiyaçlarını ve sektörün geleceğini doğru anlayarak AR-GE süreçlerine 
ağırlık veren İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, doğru çözümü sunarken daima enerji verimliliğinin 
sağlanmasına ve çevrenin korunmasına önem vermektedir. 

Konforlu ve sağlıklı bir yaşamın devamlılığını sağlamak için çalışırken dünyanın sınırlı kaynaklarını doğru 
kullanmaya özen göstermektedir. Verimlilik odaklı sistemler üzerine çalışmakta, Eco-Design kriterlerine uygun 
düşük enerji tüketimiyle yüksek performans sağlayan ürünler tasarlamaktadır. 

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan İmbat, tamamen kendi özgün ürün tasarımlarını oluşturmakta ve üretimini 
İzmir, Kemalpaşa’da bulunan fabrikasında gerçekleştirmektedir. Bugün Çatı Tipi Klima, Hassas Kontrollü Klima, 
Su Soğutma Grupları, Tropikal Çatı Tipi Klima, Taşınabilir Çatı Tipi Klima, Taşınabilir Hijyenik Klima, Yolcu 
Yürüme Köprüsü Kliması, Klima Santrali, Domestik Su Soğutma Grubu, Havuz Nem Alma ve Soğuk Depo gibi 
geniş bir ürün gamına sahip olan İmbat; hastaneler, laboratuvarlar, sistem odaları, alışveriş merkezleri, kongre 
ve sinema salonları, rezidanslar, kapalı havuzlar, oteller, gıda üretim tesisleri, fabrikalar, soğuk depolar gibi hem 
yaşam alanları hem de steril, hijyenik ortamlar, soğuk, donmuş veya şoklama odaları ya da yüksek sıcaklıklı, 
tozlu ve titreşimli alanlarda sağlıklı ve ideal şartları sağlamaktadır. 

Bugün İmbat esintisi, dünyanın birçok noktasını etkisi altına almakta; Danimarka’da, Gürcistan’da, İngiltere’de, 
Somali’de, Almanya’da, Polonya’da, Uruguay’da, Rusya’da… 50’den fazla ülkede İmbat ürünleri kullanılmaktadır.■

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri 

www.imbat.com
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Türkoğlu, temelini 1980 yılında atmış olup, İzmir’de ilk Eşanjor’un imalatını gerçekleştirmiştir.1989 yılında 
Yusuf TÜRKOĞLU adı ile İzmir-Karabağlar’da 120 m2’lik bir alanda faaliyete başlamış olup,1993 yılına kadar 
çalışmalarına burada devam etmiştir. 1993 yılında ticari firma unvanı Türkoğlu Makina Sanayi ve Tic Ltd. Şti. 
olarak yoluna devam etmektedir. 1999 yılında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunduğu fabrikayı almıştır 
ve burada çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkoğlu, olmazsa olmazlardan vazgeçilmez ilkesi dürüstlüğü, güvenirliliği ve yaptığı işlerdeki kalitesi ile 
tanınan bir kuruluştur. Ürettiği ürünlerinin kalite, verimlilik seviyesini sürekli arttırabilmek ve sektördeki iyi 
durumunu liderliğe ulaştırmak amacıyla, dünyadaki değişim ve gelişimi yakından takip ederek teknolojik alt 
yapı olanaklarını sürekli geliştirmekte, liderliğe ulaşmak için, koşulsuz müşteri memnuniyetini kendisine ilke 
edinen, bu memnuniyeti karşılayacak dinamik, konusunda deneyimli teknik elemanlardan oluşan profesyonel 
kadrosunun bilgi ve becerilerini sürekli arttırmaktadır.

Türkoğlu, YTO markası ile Shell-Tube Su Soğutmalı Evaporatörler, Shell - Tube Su Soğutmalı Kıvırma 
Evaporatörler, Shell - Tube Su Soğutmalı Kondenserler, Yağ Eşanjörleri, Deniz suyu Evaporatörleri, Deniz suyu 
Kondenserleri, Jet Kondanserler, Jet Evaporatörler, Jet Deniz suyu Kondanserleri, Jet Deniz suyu Evaporatörleri, 
Jet Yağ Eşanjörleri Radyal Su Soğutma Kuleleri, Aksiyel Su Soğutma Kuleleri, Kapalı Devre (Eşanjörlü) Su 
Soğutma Kuleleri’ ni müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun olanı kaliteli ve uygun fiyatta ürünler üretmekte olup, 
müşteri ihtiyacını en kısa sürede karşılamak içinde günümüz teknolojisine uygun CNC makina ile minumum 
süre içerisinde duyulan ihtiyaçları tüketicisinin hizmetine sunmaktadır.

Türkoğlu, ürün çeşitlerini arttırabilmek, müşterilerinin ihtiyaçlarını daha çok ürün çeşidi ile karşılayabilmek için 
sürekli araştırma, geliştirme ve kendini yenileme faaliyetleri içerisinde olup, AR-GE departmanı bu doğrultuda 
çalışmalarına devam etmektedir.Tedarikçilerini ve taşeronlarını teknik konularda desteklemek,fiyatlarını ve 
kalitelerini rekabet edilebilir düzeyde tutmalarına yardımcı olmak, çalışanları ve müşterileri ile olan ilişkilerini 
korumak, geliştirmek ve iyileştirmek, hedeflerle yönetim tarzının devamlılığını sağlamak ve bunların sonucuna 
göre tedarikçi performansını değerlendirmek, yeni teknolojileri araştırmak, yurt dışındaki gelişmeleri takip 
etmek, kendi pazarımıza uygun teknolojileri geliştirerek müşterilerimizin hizmetine sunmak ilkelerini 
benimsemiştir.■

Türkoğlu Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.yto.com.tr
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Kuruluş: 23 Ekim 1949

Sevel tüm dünyada tanınan bir markadır ve soğutma sektöründe dünya standartlarında yüksek kaliteli dondurma 
ve pasta vitrinleri üreticisi ve ihracatçısıdır.

Üretim fabrikası İzmir’de bulunmak ile beraber İzmir, İstanbul, Houston (ABD) ve Trnava (Slovakya)’da ofisleri 
ve showroomları bulunmaktadır. Konusunda dünyadaki en kaliteli yarı mamül ve mamül malzemelerden 
ürettiği reyonlarını dünya pazarına sunmaktadır.■

Sevel Dondurma Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.sevel.com.tr
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1980 yılında Alişan ERCAN tarafından Ankara’da “Ercan Teknik Pazarlama” adıyla kurulan firmamız, 1994 
yılından itibaren “Ercan Teknik Isıtma Soğutma Klima Otomatik Kontrol Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti.” 
olarak faaliyet göstermiştir. Zaman içerisinde hızla artan müşteri taleplerini en kısa sürede karşılayabilmek 
için Ercan Teknik, Nisan 1996’da İstanbul’a taşınmıştır. 2013 yılında “Anonim Şirket” statüsüne yükselen Ercan 
Teknik, halen İstanbul’da faaliyetlerine devam etmektedir. Ercan Teknik, soğutma ve iklimlendirme teknolojileri 
konusunda Türkiye’nin en güçlü ve köklü firmalarından biri olarak 40 yıldır faaliyet göstermektedir. Firmamızın 
temel ilkesi sınırsız müşteri memnuniyetidir. Kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede Ercan Teknik; 
yeniliklere, teknolojik ve sektörel gelişmelere açık hizmet politikasıyla müşterilerine teknik destek, satış ve satış 
sonrası destek hizmeti vermiştir ve vermeye devam edecektir. 

Ercan Teknik ailesi olarak bugün Emerson, Bock, Danfoss ve E.C.A gibi soğutma sektörü lider markalarıyla iş 
birliği yapmaktayız. Aynı zamanda 40 yıllık bilgi birikimi ve uzman mühendislerimizin deneyimlerine dayanan 
Ercan Teknik çözümlerini de uygulamaktayız. Ürün gamlarımız içerisinde; Uzaktan İzleme ve Görüntüleme 
Sistemleri, İklimlendirme ve Soğutma Otomasyon Çözümleri, Endüstriyel Kompresörler ve Soğutma Sistemi 
Ekipmanları vardır. Ürünlerimiz yüksek entegrasyon seviyesiyle beraber çalışarak en komplike sistemlerin bile 
altından kalkabilmektedirler. Ayrıca ürün gamımızdaki ürünlerin çevre dostu ve kullanıcı dostu olmasına, 
enerji tasarrufu sağlamasına ve üst düzey yapay zeka yazılımları sayesinde gelişmiş çözümler üretebilmesine 
özellikle önem veriyoruz. Bizler için, satış sonrası destek de cihazları doğru kullanımı ve sistemlerin verimli 
çalışması için çok önemlidir. Bu yüzden Ercan Akademi’de müşterilerimize ücretsiz olarak ekipman ve cihaz 
kullanımına dair eğitimler veriyoruz.■

Ercan Teknik İklimlendirme Tic. ve San. A.Ş.

www.ercanteknik.com
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İklimlendirme Teknolojileri üzerine kurumsal müşterilere hitap eden bir yapı ile kurulan Delta Klima Teknolojileri, 
1994 yılından beri İzmir merkezli olarak tüm Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Bornova ve Çeşme’deki 
ofislerimiz ve 30 kişilik profesyonel ekibimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik pratik ve uygun maliyetli 
çözümler üretmekteyiz.

Faaliyet alanımız; lüks konutlar, orta ve büyük boy işletmelerin iklimlendirme ve havalandırma sistem 
gereksinimlerini karşılamak ve hizmet vermektir. Bu anlamda ihtiyaç duyulan Split, Multi, VRV Merkezi Sistem, 
HRV Isı Geri Kazanımlı cihazları, size uygun tasarlayıp projelendirmek, uygulamak ve sonrasında vereceğimiz 
teknik destek ile daimi memnuniyetinizi sağlamak önceliğimizdir. Projelerimizi çalışırken her türlü konut ve 
kurumun en güçlü değerinin, içinde yaşayan ve çalışan insanlar olduğunu biliyor, onların keyifli ve verimli 
olabilecekleri ideal ortam havasını yaratarak, sizin refahınızı tecrübemizle birleştiriyoruz.

Firma olarak misyonumuz, sahip olduğumuz değerlerle iş ortağı statüsünde çalıştığımız müşterilerimize 
konforlu bir yaşam ve iş ortamı yaratarak, en yeni klima teknoloji dünyasından tam anlamı ile istifade etmelerini 
sağlamaktır. Müşterilerimizi tanımak, ihtiyaçlarını tespit etmek, isteklerini ve değerlerini anlayabilmek için 
zaman ayırıp en doğru çözümü mümkün kıldığımızdan emin olmak isteriz. İnanıyoruz ki, 22 yıllık geçmişimiz ve 
müşterilerimizle süre gelen güçlü ilişkilerimiz bu yaklaşımımızın neticesidir. İstikrarlı ve prensipli çalışmamızın 
kanıtı; yüzlerce referansımızdır.■

Delta Klima Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

www.deltaklima.com.tr
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Tolerans Mühendislik Çözümleri Ltd. Şti. farklı sektörlerden firmalara Kontrol Sistem Mühendisliği ve 
danışmanlık hizmeti vermekte ve ilgili ekipmanların tedarikini sağlamaktadır. 

İklimlendirme-soğutma sistem/cihazları kontrolu, ticari ve meskun binaların enerji etüdü ve otomasyonu, 
endüstriyel/proses tesisleri ve tarım-hayvancılık tesisleri için uygulamalar yapmaktadır.

Tolerans Mühendislik, APKS akıllı paket kontrol sistemi, APKS/H- akıllı hijyenik paket kontrol sistemi, AHKS 
akıllı havuz kontrol sistemi, ANKS akıllı nem kontrol sistemi, MKS akıllı endüstriyel mutfak kontrol sistemi, 
ABYS akıllı bina yönetim sistemi, ASKS akıllı sera kontrol sistemi, AKKS  akıllı kümes kontrol sistemi ürün 
gamı ile iklimlendirme ve soğutma sektörü, elektrik ve elektronik sektörü, tarım ve hayvancılık sektöründe 
mühendislik faaliyetleri ve danışmanlık hizmeti vermektedir.■

Tolerans Müh. Çöz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.tolerans.com.tr
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1991 yılında mekanik tesisat alanlarında proje ve taahhüt hizmeti vermek üzere kurulan firmamız, deneyimli ve 
uzman kadrosu ile sektöründe kaliteden ödün vermeden önemli işlere imza atmıştır.

Isıtma, soğutma, havalandırma, yangın tesisatı, sıhhi tesisat, basınçlı hava, buhar, BMS sistemleri konusunda 
yönetmeliklere uygun, uluslararası standartlar ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, yüksek kalite ve verimlilikte 
hizmet vermektedir.

Amacımız, istenilen hizmeti etkin bir çevre ve enerji bilinci ile gelişen teknolojiyi takip etmek ve verimli 
sistemler kurmaktır.■

Mekanik Endüstri Tesisat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

www.mekaniktesisat.com.tr
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Tunç Tesisat Mühendislik ve Ticaret, 1976 yılında, Tufan TUNÇ tarafından kendi adıyla kurulmuş özel bir 
mühendislik firmasıdır. Firmamız, anahtar teslimi endüstriyel tesislere ait Proses Tesisatları, Basınçlı Buhar 
Tesisatları, Basınçlı Hava Sistemleri, Yangın Tesisatları, Isıtma, Soğutma Havalandırma Tesisatları gibi sayısız 
proje ve taahhüt işlerini tamamlamıştır.

Tunç Tesisat Mühendislik ve Ticaret, 1976 yılından itibaren, faaliyet gösterdiği endüstriyel tesislerin taahhüdü 
alanında, kazandığı deneyim, bilgi birikimi ve profesyonel hizmet anlayışını büyümenin gerektirdiği etkili 
yöntem esasıyla pekiştirmiştir. Bunun sonucunda; uzman teknik kadro alt yapısı dinamik iletişim ve etkili 
yönetim esas alınmış olup şirketimiz faaliyetlerini bu disiplin ve anlayışı ile sürdürmektedir.

Tunç Tesisat, faaliyet alanlarında yurt içinde ve yurt dışında mühendislik teknoloji bilgisi ve deneyim gerektiren 
önemli yatırımların proje ve taahhüdünü gerçekleştirmektir.■

Tunç Tesisat Mühendislik ve Ticaret

www.tunctesisat.com
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Friterm, 1979 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ticari soğutma, Endüstriyel Soğutma ve İklimlendirme 
sektöründe projelendirme, imalat, taahhüt ve satış faaliyetleri ile gelişimini sürdürmüştür.

Süreç içinde kanatlı borulu ısı eşanjörlerinde uzmanlaşmış olup İklimlendirme; Endüstriyel Soğutma; Enerji 
ve Proses Soğutma sektörüne yönelik hemen her türlü kanatlı borulu ısı değiştiriciyi kendi özgün yazılımını 
kullanarak tasarlamakta ve üretmektedir.

Hava Soğutmalı Kondenserler, Soğuk Oda Evaporatörleri, Kuru Soğutucular, Su/Glikollü Hava Isıtıcı ve 
Soğutucular, Buharlı Isıtıcılar, Yağ Soğutucuları, Isı Geri Kazanım Bataryaları, LT/HT Radyatörler, Türbin Giriş 
Havası Soğutma ve Isıtma Üniteleri, Hava Soğutmalı ORC Kondenserler ve Buhar Kondenserlerini (ACC) 
üretilen başlıca ürünlerdir. 

Freon, Amonyak, CO2, Su/Glikol gibi iç akışkanlar ve Bakır, Aluminyum, Paslanmaz Çelik, Titanyum gibi 
malzeme çeşitliliği ile zengin bir ürün seçeneği sunulmaktadır. Halen İstanbul Tuzla’da 16.000 m² ve Kocaeli 
Dilovası’nda 36.000 m² kapalı alana sahip iki üretim tesisi, AR&GE Merkezi, Friterm Akademi; 246 yetkin 
personeli, modern makina ve donanımı ile Friterm sektördeki öncü tedarikçi rolünü pekiştirmiştir.

Friterm, ISO 9001:2015; Çevre Yönetim Sistemi ve ISG Yönetimini de içeren Entegre Yönetim Sistemine ayrıca 
Ürün Performans sertifikaları ile Avrupa ve C.I.S. Ülkeleri Uyumluluk sertifikalarına (CE; EAC), ısıtma soğutma 
bataryaları, kuru soğutucu ve kondenser ürünleri için Eurovent sertifikasına sahiptir

“Doğaya Dost Sanayi” ilkesi ile uyum içinde çalışmasını sürdüren Friterm Dilovası Ana Üretim Tesisi çevreye 
azami özen gösterilerek, güneş vb. doğal kaynaklardan enerji elde edecek şekilde yeşil bina standartlarında 
tasarlanmış ve yapılmıştır. Tesis BREEAM Sertifikasına sahiptir.■

Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

www.friterm.com
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Firmamız Uzay Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak 1995 yılında kurulmuştur. 

2010 yılında firma ünvanımız yaptığımız iş kollarını kapsayacak şekilde ile Uzay Mekanik Tesisat Havalandırma 
Sistemleri Mühendislik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak değişmiştir.

Isıtma, soğutma, havalandırma, yangın tesisatı, sıhhi tesisat, bina otomasyonu, hijyenik klima gibi sistemlerin 
büyük ölçekli binalara projelerinin ve uygulamasının yapılması konularında yatırımcının ihtiyaçlarının 
belirlenerek mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarım, bütçe, is programı ve süreçlerinin yönetilmesi 
şeklinde hizmet vermekteyiz.

Kurucu ortakların bilgi birikimlerini yeni, dinamik ve gelişmeye açık bir kadroyla paylaşıp çoğaltarak, çalışan 
ve müşteri memnuniyetinin hedef alınarak yürüttüğümüz faaliyetlerimizle 25 yıldır yaptığımız işlerden 
duyduğumuz gurur bundan sonraki dönemler için bizlerin motive kaynağıdır.■

Uzay Mekanik Tes. Hav. Sis. Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.uzaymekanik.com.tr
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Gıda saklama ve işleme alanında 30 yıllık tecrübeye sahip Cantek ; soğuk depolama, mezbaha / et işleme ve bitki 
fabrikaları alanlarında anahtar teslim tesisler kurar ve ilgili ekipmanların üretimini gerçekleştirir.

İleri teknolojisi, kalitesi ve üretim gücüyle 1991’den beri, 67 ülkede, 13.000’den fazla başarılı projeye imza 
atmıştır. Antalya’da 40.000 m2 kapalı üretim tesisine sahip CANTEK; proje geliştirme, ekipmanların üretimi, 
tesis montajı, servis, garanti, uzaktan izleme ve yönetim sistemleri dâhil, tek elden komple çözümler sunar. 
Bunun yanında %71’e varan enerji tasarrufu sağlayan teknolojiyi sunar.

Cantek ; tüm insanlığın sağlıklı, ekonomik ve sürekli gıdaya erişiminin olması gerektiğine inanır. Bu nedenle 
gıda güvencesi için yenilikçi çözümler geliştirmenin yanında gıda saklama ve işleme kültürünü tüm dünyaya 
yaymak için çalışmalar yapar.■

Cantek Soğ. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.cantekgroup.com
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Terkan; gıda soğutması alanında farklı ihtiyaçlara yönelik gerçekleştirdiği üretimlerinde dayanıklılığı ve 
fonksiyonelliği, müşteri memnuniyetini odak alarak benimsemiş bir firmadır. Çalışma alanımız dahilinde 
kendimize kattığımız yeniliklerle 30 yılı aşkın tecrübemize dayanarak kalitemizden ödün vermeden sağlam 
adımlarla ilerliyoruz.

Ürün Gruplarımız ve Uygulamalarımız

■Gıdaların TAZE, DONMUŞ VE SOĞUK MUHAFAZA uygulamaları,
■Yaş meyve ve sebzelerin hasat sonrası ÖN SOĞUTMA uygulamaları,
■Üretim prosesi gereği HIZLI SOĞUTMA uygulamaları,
■Gıdaların ŞOK soğutma ile dondurulması
■Soğutma teknolojisi ile NEM ALMA ve KURUTMA uygulamaları,
■Süt endüstrisi için BUZLU SU TANKLARI üretimi,
■İklimlendirme gereken test odaları

Çalışmalarımızda, gıda depolama bilimi ve tekniklerine uygun, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
karşılayan projelendirme ve teknik destek danışmanlığı da sunmaktayız. Düşük enerji tüketimi ve yüksek 
verim ilkesi her çalışmamızda hareket noktamızdır. Cihaz bileşenleri; sistemin çalışma mekanizmasına en iyi 
uyumu gösterecek şekilde, dünya çapında kalitesi onaylanmış markalı ürünlerden oluşmaktadır. Ürünlerimizin 
daha verimli, kaliteli ve uzun ömürlü olmasının bir nedeni de budur. Tecrübemiz ve kalitemiz ile birlikte gıda 
soğutması alanında, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarımız var 
gücümüzle devam etmektedir.■

Terkan Isı San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.terkan.com.tr
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1999 yılında İzmir’de havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları üretimine başlayan Doğu İklimlendirme, 
Avrupa normlarına göre Hava Dağıtım Ekipmanları, Klima Santrali, Isı Geri Kazanım Cihazı ve Mutfak 
Havalandırması olmak üzere 4 ana grupta üretim yapmaktadır. Klima Santrali ve Isı Geri Kazanım Cihazı 
grubundaki ürünlerinin tamamını FOUR SEASONS markası ile yurt içi ve yurt dışı piyasalara sunmaktadır. 

İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 2 fabrikasında 25.000 m²’si kapalı olmak üzere, toplam 45.000 m² 
alanda faaliyet gösteren Doğu İklimlendirme’nin ürün gamında 140 adet ürün yer almaktadır. İstanbul, Ankara 
ve Antalya’da bulunan satış ofislerinin yanı sıra birçok ülkedeki yetkili bayileri ile güçlü bir satış ağına sahiptir. 
Temelde, “Müşteri Memnuniyeti” ve “Sıfır Hata Prensibini” ilke edinen Doğu İklimlendirme, toplamda 250’den 
fazla çalışanı, geniş makine parkuru ve eksiksiz ürün sertifikasyonu ile ürünlerini bugün 50’den fazla ülkeye 
ihraç etmektedir. 

Doğu İklimlendirme AR-GE merkezi, tasarladığı Çift Cidarlı Mutfak Davlumbazını, Resirküle Laminar Akışlı 
Tavanı, Mutfak Ekoloji Ünitelerini ve ErP 2021 regülasyonuna uyumlu Rooftop Ünitelerini ilk kez üreterek 
sektöre kazandırmıştır. AR-GE çalışmalarında kullanmış olduğu Ansys Fluent® ve Solidworks® gibi özel 
yazılımlar sayesinde, müşterilerinin gereksinimlerine tam karşılık verebilecek özel üretim yapma yeteneğine 
sahiptir. Doğu İklimlendirme yönetim kalitesini sahip olduğu ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 belgeleri ile 
güvence altına almıştır. Üretmiş olduğu Klima Santralleri EUROVENT, TUV Hijyen (DIN 1946-4, VDI 6022-
1, DIN EN 13053 standartlarına göre), CE, TSEK, GOST-R belgelerine; Yangın Damperleri, EN 1366-2 ve EN 
13501-3 CE belgelerine; Duman Kontrol Damperleri, EN 1366-10 ve 12101-8 CE belgelerine; Ekipman ve 
Mutfak Havalandırması ürünleri ise TSE, CE ve GOST-R kalite belgelerine sahiptir.■

Doğu İklimlendirme San. ve Tic. A.Ş.

www.doguiklimlendirme.com
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Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, HVAC 
komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı kurum anlayışı ile donanmış, 
ilkelerini bu yönde sıralamış bir firmadır.
 
Firmamız 1998 yılı sonunda, hava kanalı bağlantı elemanları olan kanal flanşı ve aksamlarını imal ederek, 
üretime başlamıştır. Müteakip zamanlarda taşıyıcı profiller, kelepçeler ve muhtelif montaj malzemelerini de 
ürün gamına katarak, ürün  yelpazesini genişletme faaliyetlerini sürekli hale getirmiştir.

Kalitemiz; Mart 2003’te, yaklaşık bir yıllık  eğitim ve yeniden  yapılanma sonucu, ilk denetimlerini başarı 
ile vererek ISO 9001 ile tescillenmiş ve firmamız kurumsallaşma sürecini  başlatmıştır. Zaman içerisinde,  
ilkelerinden ve sektörel kimliğinden uzaklaşmadan, kalite parametrelerini oluşturarak, departmanlarını sürekli 
geliştirmektedir.

Firmamız, sürekli üretim biçimini ve tekniğini geliştirmeyi, ürün çeşitliliğini artırmayı ve de bunu mümkün 
olan en tasarruflu maliyetlerle sunarak, müşteri memnuniyetini, sürekli kılmayı hedeflemektedir. Bütün 
departmanlarında istihdam edilen, her kademedeki  çalışanlarının, bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını 
sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.
 
Üretim faaliyetlerine 250 m2’lik bir alanda başlayan firmamız, 2003 yılının ikinci yarısından itibaren  üretimini 
daha büyük sahalarda organize etmeye başlamıştır. İstanbul Anadolu yakasında merkez binası ve deposu, 
Antalya ve İzmir depoları ile birlikte toplam da 5000 m2’yi bulan kapalı alanlarda, yönetim, üretim, sevk, 
ve teslimat organizasyonu yapmaktadır. İstanbul Anadolu yakasında sevkiyat depolama ve idari işlev gören 
firmamız, Anadolu’da sayıları sürekli artan Makro Express’lerle toplamda 15000 m2 kapalı alanda sevkiyat ve 
teslimat gerçekleştirmektedir.■

Makro Teknik End. Ürü. ve Mak. İmalat San. Tic. A.Ş.

www.makroteknik.com.tr
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Firmamız 1981 yılında kurulmuş köklü bir aile şirketidir. Babamız Prof. Sabri SAVAŞ tarafından kurulan 
müessesemiz o günden bu günlere kadar endüstriyel soğutma sektöründe mühendislik hizmetleri vermeyi 
hedeflemiş bir üretim ve taahhüt firmasıdır. Firmamızın ticari prensibi ; Başta müşterilerine, devletimize, 
çalışanlarına  ve de tedarikçilerine karşı daima görevlerini eksiksiz yerine getirmektir.

Hizmet ettiğimiz sektörler, başta gıda sanayi (süt-et-balık-sebze-meyve-unlu mamüller  v.b) nin her aşamasında 
(hammadde üretiminde, tarladan üretime, üretimden nihai dağıtım noktasına kadar) hizmet vermekteyiz.
Bunun yanında, elektrik sektöründe MCC  oda soğutucusu, UPS ve Transformatör soğutucuları üretimi, nem 
ve hijyen gereken klimatik odalar, gıda, plastik, çelik, makine sanayi için su soğutucular, yağ soğutucuların 
üretimi, soğuk hava depoları, paketleme tesisleri için kayar ve çarpma kapı, başta soğuk hava depoları için 
poliüretan kilitli sandwiç panel üretimi, soğuk zincirin diğer önemli halkası olan konteyner tipi soğuk depolar 
ve frigorifik araç kasası üretimi yapmaktayız. Ayrıca frigorifik araçlar için firmamız bünyesinde akredite bir 
ATP test ve belgelendirme laboratuvarı bulunmaktadır. Yine firmamız bünyesinde yer alan, kapsamlı kimya 
laboratuvarında ise ötektik plakalar için sıvı üretimi yapılmaktadır. 

Başlıca pazarlarımız; Doğuda; Türki Cumhuriyetler (Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan) Gürcistan ve civar 
ülkeleri, Güneyde; Irak, Arap Yarımadası Afrika Kıtasında; Batıda akdeniz kıyılı devletler ve iç afrika devletler
Batıda; Fransa, Almanya, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna ve çevre ülkelere ihracat yapan bir pazarımız 
bulunmaktadır.

Firmamız; kalitesini, ürün çeşitliliğini ve satış sonrası hizmet kalitesini devamlı artırmayı hedeflemiştir. 
Ülkemizde sektöründe öncü, üretim kapasitesi bakımından da lider firmalarındandır. Yurt dışında ise daha 
rekabetçi bir arenada pazar bulmaya çalışılmaktadır.

Balıkesir – İzmir karayolu 10. km'de  bulunan fabrikamız (20.000 m2 alan içinde 8.000 m2 kapalı alan)  
2. üretim tesisi olarak Balıkesir OSB'de üretim tesisimiz (20.000 m2 alan içinde 6.000 m2 kapalı alan) ilaveten 
3, üretim tesisimiz ile Özbekistan Semerkand da  hizmet vermekteyiz. Firmamız bünyesinde 400 m2 alanda 
uzman personellerimizle yürütülen AR-GE çalışmalarımızla düşük enerji tüketimli soğutma cihazları, frigorifik 
kasalar, soğuk oda kapıları, nem alma üniteleri üzerinde ürün yenileme, yeni ürün geliştirmek amaçlı çalışmalar 
yapılmaktadır.■

Savaşlar Tes. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.

www.savaslar.com
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1993 yılından beri Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde ısıtma soğutma ve mekanik tesisat 
konularında projelendirme, danışmanlık, uygulama yapan firmamız teknolojik gelişmeleri izlemek, ülkemiz 
kaynaklarının verimli değerlendirilmesi, efektif uygulamalar yapılması, sağlık ve çevre koşullarını iyileştirmek 
gibi hedefleriyle yola çıkmıştır.

Müşteri odaklı çalışma prensibimiz sayesinde kişi/sistem memnuniyeti, kaliteli ürün kullanımı, sistemin doğru 
seçimi ve doğru uygulaması, yüksek verimli tercihlerle işletme maliyetleri optimizasyonu önceliklerimizin 
başında gelmektedir.

Rekabetçi fiyat yapımız, kaliteden ödün vermeyen üretim ve uygulama anlayışımız, teknik, tecrübe ve dinamizmi 
kaynaştıran güçlü kadromuz bize bu konuda en büyük destek ve güveni hissettirmektedir.

Isıtma soğutma sistemleri taahhütü yapan firmamızın hedefi kalite ve müşteri memnuniyetidir.

Isıtma soğutma, klima ve havalandırma (HVAC) alanında, mühendislik hesapları, kontrollük, danışmanlık, 
tesisat ve taahhüt işleri yapmakta olan şirketimiz, sizlere de hizmet vermekten onur duyacaktır.■

Egefer Isı Sis. Ltd. Şti.

www.egefer.com.tr
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1992 yılında faaliyete geçen ve konusunda bilinen Avrupalı üreticilerin temsilciliğini yürüten IMCO, bilgi 
birikimini üretim alanına aktararak VENCO’nun kurulmasını sağlamıştır. 2000 yılında başlayan üretim 
maratonu, sürekli artan satış hacmi ve geliştirilen yeni ürünlerle devam etmektedir. Kurulduğu tarihten itibaren 
mühendislik ilkelerine bağlı olarak çalışan VENCO, 2010 yılından bu yana üretimine Turgutlu Organize Sanayi 
Bölgesi’nde devam etmektedir. VENCO Klima Santralleri, Isı Geri Kazanım Cihazları, Elektrikli Isıtıcılar, Jet 
Fan Sistemleri, Ex-Proof Fanlar, Aksiyal Duman Egzoz, Taze Hava ve Basınçlandırma Fanları, Kanal, Çatı ve 
Mutfak Tipi Fanları ve Hücreli Fanlar üretmektedir. VENCO Yangın Dayanımlı Fanlar, uluslararası akredite 
edilen laboratuvarda test edilmiştir ve EN 12101-3 standardına uygun olarak 300°C’de ve 400°C’de 2 saat sıcaklık 
dayanımlıdır. VENCO Ex-Proof Fanlar, uluslararası akredite edilen laboratuvarda test edilmiştir ve ATEX 
sertifikasına sahiptir. Artan ihracat hacmini yeni yatırımlara dönüştüren VENCO’nun yüksek kalite ürünleri 4 
kıtada, 50’den fazla ülkede birçok prestijli projede kullanılmaktadır. 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olan VENCO, müşteri memnuniyetini sürdürebilir 
büyümenin temel şartı olarak kabul etmiş ve müşterilerine doğru mühendislik hizmeti sunarak ve etik ilkeleri ön 
planda tutarak ürün sağlamaktadır. AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına büyük önem veren VENCO, yüksek verimli 
cihazlar geliştirerek çevrenin korunumuna katkı sağlamayı hedeflemektedir ve sürdürülebilirlik politikasıyla 
çalışmalarını yürütmektedir. Yeni yatırımlarıyla sektöründe lider firmalardan biri olan VENCO, EN ISO 5801 
Standardına uygun olarak Fan Performans Test Ünitesi tasarlamış ve inşa etmiştir. Fan Performans Test Ünitesi 
ile hava debisi ve basıncı, motor gücü, fan verimi ve devir sayısı ölçülmektedir ve “VENCO SELECTION” Fan 
Seçim Programına aktarılmaktadır. Müşterilerine ürünlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde istenilen kapasitede 
sunulmasını sağlayan “VENCO SELECTION” Fan Seçim Programı, VENCO tarafından sektörün kullanımına 
2020 yılında sunulmuştur. 

Çalışanların memnuniyet ve aidiyetlerini sağlayarak organizasyonel vatandaşlar yaratma çalışan VENCO, 
sunduğu eğitim fırsatları ve Pandemi döneminde esnek çalışma sistemine geçmesiyle sektöründe öncü 
olmuştur. VENCO Dijital Dönüşüme büyük önem vermekte ve 2018 yılında başlayan ve halen devam eden 
“Kurumsallaşmada Atılım” Projesi ile iş süreçlerini dijital platformlara aktararak operasyonlarının verimliliğini 
arttırmaktadır ve aynı zamanda bilgi kaynaklarını çalışanlarının ortak kullanımına açarak kurumsal hafızasını 
geliştirmektedir.■

Venco Havalandırma Mak. San. ve Tic. A.Ş.

www.venco.com.tr
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Termomak Enerji Sistemleri , üretim amaçlı olarak organize edilmiş deneyimli bir şirkettir. 1996 yılından beri; 
üstün kalite, yüksek performans, uzun ömür, güvenilir isletim, kaliteye sadık kalma ilkelerine bağlı olarak 
çalışan genç bir kadro olmanın getirdiği dinamizm ile 3500 m² kapalı 1000 m² açık alana kurulmuş tesisinde 
hizmet vermektedir. 

Isıtma sektöründe imalat, satış ve pazarlama süreçlerini dünyada yaşanan globalleşme sonucu, uzmanlaşma ve 
en iyiyi ortaya koyabilme gerekliliğini tüm çalışmalarına yansıtan Termomak; genç bir kadro ve kaliteli hizmetin 
en son noktasını yakalamayı amaçlar. Ülke ekonomisine katkıda bulunan, kaliteli ürün ve dogru hizmet ile ticari 
bağlarını güçlendiren, gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar için daha etkin ve nitelikli bir hizmet anlayışı ile 
çalışan Termomak; teknik eğitim, kalite kontrol ve iş güvenliği eğitimleri ile gücü, dinamizmi ve heyecanı ile 
sektörde deneyimin ve güvenin adresidir. 

Üretim ve hizmet süreçlerinde kalite yönetimini TSE ve ISO 9001:2015 ile belgeleyen Termomak; her zaman 
yüksek standartlarda ürün ve hizmet kalitesini sunabilmeyi amaç edinmiştir.

Termomak Enerji Sistemlerinin Ürün Gamı; Basınçlı ve Basınçsız Kaplar, Hava Tankları, Hidrofor Tankları, 
Yakıt Tankları, Serpantinli veya Çift Cidarlı Boylerler, Güneş Enerjisi Sistemleri, Isıtma Cihazları, Paslanmaz 
Sacdan Mamul Dogalgaz Bacaları, Sulu Baca Filtreleri gibi proses imalatları üzerine oluşmuştur.■

Termomak Enerji Sis. Ltd. Şti.

www.termomak.com.tr
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Firmamız A Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. 1995 yılında kurulmuş olup, şirket felsefemiz, müşterilerine 
A kalitede hizmet sunmaktır. Bir takım ruhu içerisinde, dürüst, güvenilir, teknolojiye uyum sağlayan, müşteri 
memnuniyetini ön planda tutan çalışma ilkeleri ile uzun yıllardır sektörde yerini almaktadır.

Firmamız şu an Mitsubishi Electric markası yetkili satış ve servis hizmetlerini yürütmektedir.

Ayrıca her tür mekanik tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın tesisatı, proje ve taahhüt hizmetlerini de 
gelişen yeni sistemler ışığında eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktadır.■

A Klima San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.aklima.com.tr
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Karyer, seri ve özel üretim Isı eşanjörleri, Evaporatör ve Kondenser imalatında ve ihracatında sektörün önde 
gelen firmalarındandır. 1978 yılından beri yurt içi ve yurt dışı piyasaların rekabetçi ortamında kendini sürekli 
geliştirerek lider firmalardan biri olma özelliğini başarmıştır.

Karyer, 38.000m² alanda kurulu fabrikalarıyla, 43 yıllık tecrübesi ve yaklaşık 600 kişilik ekibiyle sektöre 
hizmet vermektedir. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartlarında, EUROVENT, CE, UL,  
PED(CE0408), belgeleri ile 6 kıtada 77 ülkeye ihracat yapmakta olan Karyer, yıllık cirosunun %60’ını ihracat 
yaparak gerçekleştirmektedir. Karyer müşteri odaklı yaklaşımı ile müşterilerine esnek çözümler üretebilmekte 
ve birçok ürün alternatifi sunabilmektedir.

Karyer, ağırlıklı olarak Bakır boru/Alüminyum finli ısı eşanjörü üretiminde yoğunlaşmıştır. Güncel kullanımı 
artan soğutma ve klima gazlarına (R 290 Propane, R 600a Isobutane, R 744 CO2) uygun eşanjörler için tasarım 
ve proses geliştirme konularında çalışmaktadır. Ayrıca, alüminyum borulu ve alüminyum fin tip eşanjörler 
üretilmektedir.■

Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş.

www.karyergroup.com
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Soğutma ve havalandırma sektörünün öncü firmalarından olan Teknion A.Ş. 1981 yılında kurulmuştur. 1982 
senesinden bu yana müşterileri ile kurduğu güvene dayalı ilişkileri, dürüst ticaret anlayışı ve ürün kalitesi ile 
sektördeki yerini bugüne dek sağlamlaştırmıştır. Türkiye’nin soğutma ve havalandırma üzerine ilk uluslararası 
fuarı olan ISOHA’nın (şimdiki adıyla SODEX) organizasyonunda ilk adımlarını atmıştır. 300 m2’lik merkez 
binası ve 1400 m2’lk deposunda özellikle hermetik ve yarı hermetik kompresörlerde çok yüksek stok miktarı ile 
hizmet vermektedir. 

Bugün yurt içinde birçok dev isimle çalışmanın yanında, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Gürcistan, 
Bulgaristan, Romanya, Rusya ve K.K.T.C.’ye de ihracat yapan Teknion’un amacı klima ve soğutma sektörünün 
tüm üretim ve üretim sonrası ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.■

Teknion San. Mam. Paz. ve Tic. A.Ş.

www.teknion.com.tr
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İmas olarak bizler, ticari, endüstriyel, kurumsal binalar ve konutlar için soğutma, iklimlendirme ve havalandırma 
alanlarında yenilikçi ürünler ve çözümler sunuyoruz. İklimlendirme konusundaki uzmanlığımız, deneyimimiz 
ve küresel vizyonumuz ile teknoloji ve mühendisliği birleştiriyor; müşterilerimizin çalıştığı, yaşadığı alanlardaki 
havayı ve üretim prosesindeki ürünün kalitesini arttırıyoruz.

İklimlendirme sektöründeki yarım asırlık üretim ve pazarlama deneyimimiz süresince bir çok ilkin yaratıcısı, 
inovatif fikirlerin öncüsü ve uygulayıcısı olduk. İzmir’deki modern fabrikamızda, hava ve su soğutmalı split 
ve paket tipi klima cihazları, radyal-aksiyal fanlı açık, kapalı tip su soğutma kulesi, fancoil üniteleri, özel tip 
klima sistemleri, hassas kontrollü klima cihazları, su soğutma grupları, ısıtma apareyleri ve klima santralleri ve 
havalandırma hücreleri üretiyoruz. Dünya standartlarındaki teknolojisi ve yetenekleri bakımından ülkemizin 
önde gelen tesisleri arasında gösterilen fabrikamız, iklimlendirme sektöründe, bu yelpazede ürün üretebilen 
ender tesislerden biri olma özelliğine sahiptir.

İklimlendirme sektöründe, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamak amacıyla 
uluslararası ortaklıklar kuruyoruz. Distribütörü olduğumuz dünya markaları, Nicotra Gebhardt ve Bluebox ile 
çağın değişen hızına ayak uyduruyor, yenilikçi ve teknolojik ürünler ile müşterilerimizin ilerlemesine doğrudan 
katkı sağlıyoruz. İmas olarak, dünya çapındaki en son teknolojileri kullanarak hizmetlerimizi en üst seviyeye 
taşıyor; kaliteyi, istikrarı, başarıyı ve hizmet aşkını hedef alan ilkelerimizle büyümeye devam ediyoruz.■

İmas Klima Soğ. Mak. San. Tic. Müm. A.Ş.

www.imasklima.com.tr
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İzmir’de 1995 yılında kurulmuş olup dinamik ve gelişen yapısıyla pek çok tesisin mekanik tesisat mühendisliğini 
üstlenmiştir.

Faaliyette bulunduğumuz mekanik tesisat konuları; Klima ve Havalandırma Tesisatı, Isıtma Tesisatı, 
Buhar-Kızgın Yağ-Basınçlı Hava, Konfor Soğutma Tesisatı, Otomatik Kontrol Tesisatı, Sıhhi Tesisat, Müşterek 
Tesisat İşleri ve Yangın Tesisatıdır.■

MTT Isı. Soğ. Sis. Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti

www.mttmekaniktesisat.com
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Ema Enerji Endüstri Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş; 1993 yılında faaliyetlerine başlamış olan bir şirketler 
grubudur. Grup şirketlerimiz enerji, endüstri, makina ve inşaat sektörlerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 
Firmalarımız hakkında detaylı tanıtıma www.emagrup.com ve www.emagrp.com web sitemizden ulaşılabilmekte 
olup, profilimizi özet olarak bilgilerinize sunarız.
 
Firmamız anahtar teslim olarak, fabrika binalarının yapımında faaliyet göstermekte olup, 27 yıllık bir 
geçmişe sahiptir. Betonarme, Prefabrik veya Çelik binaları müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlayıp, 
projelendirerek her türlü saha imalatlarını gerçekleştirmekteyiz.
 
Bu kapsamda faaliyet alanlarımız;

•Endüstriyel yapılara yönelik, tasarım, proje, danışmanlık, müşavirlik ve proje yönetimi hizmetleri,
•Endüstriyel yapıların teşkili) (Betonarme, Prefabrik ve Çelik imalatların dizayn ve uygulamaları),
•İdari Binalara ait, cephe tasarımı, iç mimari tasarım, dekorasyon tasarım ve uygulamaları, iklimlendirme, 
aydınlatma sistemleri tasarımı ve uygulamaları,
•Fabrika üretim alanları için makina yerleşimine bağlı her türlü proses mekanik ve elektrik tesisatı işleri,
•Üretime bağlı özel tasarlanan makina ve ekipman imalatları (karıştırıcılı tanklar, paslanmaz çelik özel imalatlar),
•Saha Depolama Tankları (Siyah saç ve Paslanmaz saçtan mamul, prosese bağlı tankların ısıtma ve soğutma 
sistemleri,
•Yangın ve Sprinkler Tesisatlarının tasarım ve uygulaması,
•Her türlü mekanik ve elektrik altyapı tesisatları,
•Led Aydınlatma Sistemleri,
•Yenilenebilir Enerji Uygulamaları (Photovoltaik, Rüzgar Türbini, Biogaz tesisleri tasarım, proje ve kurulumları),
•Peyzaj ve Çevre düzenleme tasarım, proje ve uygulamaları,
•Temiz su ve atık su arıtma, tasarım, proje ve uygulamaları,
•Endüstriyel Mutfak, Davlumbaz Sistemleri, tasarım proje ve uygulamaları,
•Endüstriyel Bakım Hizmetlerdir.■

Ema Enerji Endüstri Makina İnş. San. ve Tic. A. Ş.

www.emagrup.com
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1975 yılında ana imalat konusu “Orta ve Yüksek Gerilim Elektrik Malzemeleri ve Elektrik Panoları” olarak 
İzmirde kurulan firmamızda uzun yıllar boyunca elektrik panoları, seksiyoner, özengili şalter, parafudur ve 
kablo başlığı üreterek Türkiye genelindeki elektrik kurum ve kuruluşlarına hizmet verdik.

Elektrik konusunda edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi ısıtma sistemlerinde kullanmak üzere 2004 yılında sektöre 
adım atmış ve elektrikli kat kaloriferlerini üreterek ısıtma sektörüne farklı bir alternatif sunduk. Uzun bir 
AR-GE çalışması sonucunda ortaya çıkan ürünümüz ile Türk Patent Enstitüsü tarafından Faydalı Model Belgesi 
aldık.

2006 yılında elektrik enerjisine verdiğimiz hizmet alanının yanı sıra medikal alanda da sahip olduğumuz 
tecrübeyi aktararak laboratuvar ve hastane ekipmanları üretmeye başladık. Her yıl ürün grubuna yeni ürünler 
ekleyerek ürün gamımızı , üretim parkurumuzu ve eş zamanlı olarak satış ve ihracat pazarlarımızı büyütüyoruz.

Satış sonrası hizmet gerektiren ürün satarken; partnerlerimizin yaşayabilecekleri problemleri öngörüp ; 
ürünlerimizde oluşabilecek kullanıcı hatalarını teknolojimiz ile minimuma indirip ; ürünlerimizin yerinde 
onarımına imkan sunan parça değişim eğitimlerini de partnerlerimizle paylaşıyoruz.

Üretmenin ,satış ve dağıtımın önemini biliyor; asıl görevimizin satış sonrasında başladığının farkındalığı ile 
yolumuza devam ediyoruz.■

Emsaş Elektrik Malz. San. ve Tic. A.Ş.

www.emsas-as.com.tr
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Nursaç Havalandırma 1950 yılından günümüze kadar içinde bulunduğu sektörün gelişimini yakından takip 
etmiş, yeniliği ve girişimciliği öncelikli hedefleri arasında görmüştür. Oluşturduğu teknik alt yapısı, bilgi ve 
deneyimleriyle, kalite sağlamadaki yetenekleriyle bölgemizde sektörün gözdesi olmuştur.

Nursaç Havalandırma kurumsal ve mühendislik firmalarının sorunlarına tecrübeli teknik ekibiyle hizmet 
vermektedir. İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olan toz, koku ve dumanın giderilmesini sağlayarak 
çalışanların daha uygun ortamlarda işlerini yapmasına olanak sağlamaktadır. 

Nursaç Havalandırma keşif gezileri, proje çalışmaları, kaliteli imalat ve montaj çalışmalarıyla projeleri anahtar 
teslim tamamlamaktadır.

Ürün gamında bulunan filtreler, (jet pulse torba tipi filtre, jet pulse kartuş tipi filtre, yüksek basınçlı filtreler, 
sulu filtreler, yağ filtreleri vb.) tesviye masaları, robotik kollar, silolar, siklonlar, vantilatör/aspiratör/fanlar, 
tesisat uygulamaları (kaynaklı imalat, kenetli galvaniz üretim, fittings malzemeler vb.) ile birlikte endüstriyel 
havalandırma ve tozsuzlaştırma konusunda proje ve imalatları ile problemlerinize çözüm sunuyor.■

Nursaç Havalandırma ve Sac İşleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.nursac.com
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Şirketimiz 1997 yılında kurulmuş olup, HVAC sektöründe “anahtar teslimi mekanik tesisat” alanında tecrübeli 
ve uzman mühendis kadrosu ile proje ve taahhüt işleri yapmaktadır.

Faaliyet alanları; ısı yalıtımı, sıhhı tesisat, ısıtma, yerden ısıtma kalorifer tesisatları, fotovoltaik güneş panel, 
enerji sistemleri kurulumu, hijyenik klima ve havalandırma (DIN 1946/4 Standard) sistemleri, klima ve 
havalandırma sistemleri -merkezi sistem, VRF/VRV merkezi klima sistemleri&tesisatı, endüstriyel soğutma 
tesisatı, sprinkler yangın tesisatları, buhar-kızgın yağ-basınçlı hava-LPG tesisatları, otomatik kontrol ve bina 
otomasyonu sistemleri, mutfak ve çamaşırhane kurulumu ve tesisatları, medikal gaz hastane tesisatları

İnşaat alanlarımız; üniversite ve sosyal tesis binaları, hipermarket alanları, resmi/özel hastaneler, ameliyathaneler, 
temiz oda & ilaç sektörü, çok katlı binalar ve iş merkezleri, oteller, tatil köyleri, resmi kurumlar, binalar, 
endüstriyel tesisler, fabrikalar, spor salonları ve diğer tesisleri, çok amaçlı kompleks binalardır.

Bazı önemli referanslarımız; T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri, A.D.S.M, T.S.M. Binaları, Çok Katlı 
Residense Tower  Binalar, Ege Üniversitesi ve Diğer Üniversiteler, Resmi ve Özel Hastanelerin Temiz Oda ve 
Hijyenik Klima Havalandırma Sistemleri, AVM’ler, Oteller, Petkim Petrokimya, Tüpraş Rafinerileri, Polyakeynez 
Enerji Üretim Tesisleri, İzdemir, Egeçelik, Siemens, Egesim, Schneider gibi firmaların Endüstriyel Tesisleri’nin  
“Anahtar Teslimi Mekanik Tesisat İşleri”dir. Ayrıca şirket bünyemizde Arçelik/LG Kurumsal ve Endüstriyel 
Çözümler “Yetkili Bayi”liği mevcuttur.■

Kliterm Müh. Klima Sis. Tes. İnş. Tur. Day. Tük. Malları San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.kliterm.com
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1977 yılında Teknik Bobinaj adı altında kuruluşu gerçekleşen firmamız, 1999 yılından itibaren şirketleşerek Teknik 
Bobinaj Soğutma San ve Tic Ltd. Şti. adı altında faaliyetlerine devam etmiş; gelişen piyasa potansiyelini karşılayabilmek 
ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için, 2007 yılı sonunda HCS (Hermetic Compressor Service) markası 
altında, sektörü ile ilgili tüm birimleri bir araya getirerek şu an taşındığı 1200 m² alanda faaliyetlerine devam etmektedir.

Hava Soğutmalı Chiller Grupları, Su Soğutmalı Chiller Grupları, Rooftap Klima Cihazları, Soğuk Hava Depoları, Şoklama 
Üniteleri, Merkezi Sistem Soğutma Grupları, IQF Soğutma Üniteleri, Endüstriyel Tip Proses Su Soğutma Gurupları 
üzerlerinde çalışan, her marka ve model soğutma kompresörlerinin bakım ve yenilemesi faliyet alanımıza girmektedir.

Misyonumuz, sektörümüz ile ilgili gelişen teknolojileri takip etmek, yurt dışında organize edilen fuar ve eğitim 
seminerlerine katılarak, edindiğimiz birikim ve bilgileri işimize yansıtmaktır.

Vizyonumuz, uygulamada sektörümüz ile ilgili en üst düzeyde hizmet vermek ve orijinal yedek parça kullanarak, 
yenileme anlayışı ile hizmet sunmaktır.■

HCS Teknik Bobinaj Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.hcsteknik.com.tr
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İklimlendirme sistemleri alanında öncü firmalardan 55 yıllık Form Şirketler Grubu bünyesindeki Form Endüstri 
Tesisleri, köklü deneyimi ile grubun imalat firması olarak hizmet vermektedir. Form Endüstri Tesisleri, İzmir 
Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde 20,000 m2 açık alan üzerinde kurulan 14,000 m2 kapalı alana sahip yeni 
fabrikasında çevreye duyarlı ve yenilikçi faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Form Endüstri Tesisleri’nin üretim faaliyetleri iki ana başlık altında toplanabilir; 

■ Satış ve pazarlaması kendi ekibi tarafından yapılmakta olan enerji verimli Endüstriyel Çözümler kapsamında, 
doğal havalandırmalı duman tahliye sistemleri, evaporatif soğutma üniteleri ve gün ışığı doğal aydınlatma 
sistemleri üretmektedir. 
■ OEM bazda üretilip, satış aktiviteleri diğer Form Grup şirketleri tarafından gerçekleştirilen klima imalatlarında 
ise,  kendi AR-GE’si ile dizayn ve imal amaktadır. Form Endüstri Tesisleri, Paket Klimalar konusunda LENNOX’un 
lisans hakkı verdiği dünyadaki tek üreticidir.

Form Endüstri Tesisleri 2020 yılında, pandemi gündemine yönelik AR-GE çalışmaları kapsamında NEFFES 
Antiviral Hava Temizleyici’yi geliştirmiştir. NEFFES, UV-C sterilizasyon teknolojisi ve HEPA 13 filtresini de 
içeren 4’lü filtre yapısıyla virüslere karşı çifte koruma sağlayarak rakipleri arasında öne çıkmaktadır.

Form Endüstri Tesisleri, hem enerji verimli ve çevreci endüstriyel çözümleri, hem de yerli üretim klima 
faaliyetleri konusunda AR-GE çalışmalarını devam ettirerek bu alanlardaki dinamik yapısını sürekli korumayı 
hedeflemektedir.■

Form Endüstri Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. 

www.formgroup.com
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KLAS (Isıtma Soğutma Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 2003 yılında  İzmir’de kuruldu. 2009 yılına dek Torbalı, 
Yazıbaşı'nda üretim yapan firmamız, 2009 yılında operasyonlarını halen faaliyettte olduğu Çiğli, İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’ ne taşıdı.

KLAS, çeşitli yerli ve çok uluslu OEM müşterilerinin yanı sıra ihraç pazarlar ve uluslararası distribütörleri 
için tescilli markası KLS adı ile; Konfor ve Hijyenik Tip Klima Santralleri, Havuz Nem Alma Üniteleri, Fan-
Coil Üniteleri, Rooftop Çatı Tipi Paket Klimalar, Hava Soğutmalı Soğutma Grupları, Endüstriyel Tip Isıtma 
Apareyleri, Yüksek Verimli Ev ve Ofis tipi Isı Geri Kazanım Üniteleri, Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Üniteleri ile 
sağlıklı yaşam alanları için Özel Filtreleme Cihazları üretmektedir. Gerektiğinde, bu ürünlerin tamamı, fabrika 
montajlı paket otomasyon sistemleri ile birlikte teslim edilmektedir.

KLAS’ın IAOSB de 2 binadan oluşan 13.500 m2 büyüklüğündeki fabrikası, 150 çalışanımızı istihdam ederken 
aşağıdaki üretim standartlarına uygun sekilde çalışmaktadır.

■Kalite Yönetimi: ISO 9001:2015  ■Sağlık ve Güvenlik: ISO 45001:2018 
■Çevre Yönetimi: ISO 14001:2015 ■Kaynak Kalite Uygunluk Sertifikası: ISO 3834-2

Ürünlerimizin kalite ve performansı Eurovent, CE, TSEK, EAC, DIN EN 1946 Bölüm 4, VDI 6022-1, 
VDI 6022-3, EN 1886, VDI-2089 norm ve standartları altında garanti edilmektedir.

KLAS, aynı iş segmentindeki rakip firmalardan farklı olarak, benzersiz ve üstün kesim, bükme ve delme makina 
parkı ile emsalsiz üretim ve metal işleme yeteneklerine sahiptir.

KLAS değerleri, müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, müşterilerimizin, ürün özelliklerimizi 
yakından takip edebilmesi, yeni ürünlerimizden, sertifikasyonlarımızdan haberdar olması, kendi ürünlerini 
seçebilmeleri, siparişlerini takip edebilmeleri ve diğer benzer tüm ihtiyaçlarını sorunsuz ve en kısa zamanda 
karşılayabilmek adına web tabanlı ve mobil uygulamalar dahil hertürlü alt yapıya ve müşteri dostu araçlara 
süreki yatırım yapmayı en öncelikli insiyatifimiz olarak görüyoruz.■

Klas Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.Ş.

www.klsklima.com.tr
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Karataş Soğutma San. Tic. Ltd. Şti. 1 Ocak 2000 yılında şahıs firması olarak Ziyattin KARATAŞ tarafından 
kurulmuştur.

2010 yılına kadar ticari buzdolabı profil, sac ve cam satışı yapan Karataş Soğutma, Hasan KARATAŞ ile yollarını 
birleştirerek faaliyetlerine devam etmektedir.

Firmamız soğuk hava, klima, ticari buzdolabı, endüstriyel soğutma malzemeleri satış ve taahhüt işleri ile 
birlikte soğutma kompresörleri, ticari buzdolabı malzemeleri, klima montaj malzemeleri, endüstriyel soğutma 
ekipmanları, aliminyum profiller, desenli saclar ve ticari buzdolabı camları ve aksesuarları satışı yapmaktadır.

Karataş Soğutma, satmış olduğu malzeme çeşitliliği ile Türkiye de tek firma olarak müşterilerimize en kaliteli ve 
güvenli hizmeti sunmak için elinden geleni yapmaktadır.■

Karataş Soğutma San. Tic. Ltd. Şti.

www.karatassogutma.com.tr
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2004 yılında kurulan firmamız DK Mühendislik Klima Ltd. Şti. kurulumundan itibaren klima ısıtma-soğutma, 
VRF sistem ve havalandırma sistemlerinin satış ve satış sonrası servis, taahhüt-proje-inşaat-otomasyon-
mühendislik alanlarında faaliyet göstermektedir. 

Deneyimli teknik personeli ve mühendis kadrosu ile İzmir ve yurt içinde klima , havalandırma ve iklimlendirme 
sistemleri üzerinde çalıştığı süre zarfında her sektörde, başarılı referanslar oluşturmuştur. 

Uygulamış olduğumuz müşteri politikamız sayesinde satış ve satış sonrası servisimiz ile müşteri memnuniyetini 
garanti etmekteyiz.

Tek felsefemiz; “Güler yüzlü, hoşgörülü ve üstün kaliteli hizmet” sunmaktır.■

DK Mühendislik Ltd. Şti.

www.dkklima.com
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Meytes Tesisat ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. her biri konusunda deneyimli üç makina mühendisi tarafından 
2007 yılında İzmir’de kurulmuştur.

Mekanik tesisat alanında faaliyet gösteren firmamız üstlendiği işlerin dizaynını, uygulama projelerinin 
hazırlanmasını ve sahada uygulamasını yaparak sistemi bir bütün olarak çalışır vaziyette teslim etmektedir. 

Kuruluşu üzerinden uzun bir süre geçmemesine rağmen çok hızlı bir büyüme gösteren firmamız kendi alanında 
uzman teknik kadrosu ve deneyimli ekiplerimizle sizlere en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz.■

Meytes Ltd. Şti.

www.meytes.com.tr
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ENerji EKOnomisi için, yüksek verimlilikte havalandırma ve iklimlendirme cihazları üretiyoruz.

Elektrik ve otomasyon panosu da cihazın içerisinde yer alan tak&çalıştır mantığında cihazlar üreterek, cihazların 
hızlıca işletmeye alınmasını sağlıyor ve sonrasında da cihazlarımızı uzaktan izleyerek her zaman cihazlarımızın 
tam verimde çalışmasını sağlıyoruz. Güçlü AR&GE’miz sayesinde geliştirdiğimiz ürünler ile, Dünya’daki 
üreticiler içerisinde teknolojik liderler arasında olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sayede; üretimimizin yaklaşık 
%50’sini başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç ediyoruz.

“Yapmakta olduğun işi iyi yap”, ilkesinden güç alarak çalışmalarımızı bilimsel araştırmalarla destekliyoruz. 
Daha iyisine ulaşmak için doğayı gözlemliyor, dünyadaki sektörel gelişmeleri ve ihtiyaçları yakından izliyoruz.

Fabrikamızda yer alan gelişmiş test labaratuarımızda cihaz iç dış kaçak testleri, debi – basınç testi, termodinamik 
testler, akustik testler, otomasyon testleri ve elektrik testleri yapılmakta ve hep bir adım önde olmak için 
çalışılmaktadır. Toplam Kalite Yönetim Sistemini, firmamızın içinde bulunduğu çalışanlarımız, ortaklarımız, 
müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çevre, içinde yaşadığımız toplum ve teknoloji ortamın- da başarılı olmak için 
bitmek bilmeyen bir yaşam tarzı ve yolculuk olarak kabul etmekteyiz.

İşletme sürecinin her aşamasının bütünüyle kontrolünü amaçlayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin 
gereği olarak, yüksek kalite ve verimlilik, düşük maliyet ve zamanında termin hedeflenmektedir. Kalifiye 
personel katılımı ile gerekli bilinçlendirme ve yetkinlik eğitimlerini sürekli sağlayarak kalite kontrol sisteminin 
dinamikliğini korumaktayız. Ürünü oluşturan komponentlerin Giriş Kalite Kontrolünde, ileri düzeyde test 
ekipmanları ve aletleri ile Kalite planları doğrultusunda testler yapılmakta, örnekleme metodu ve gerekli 
durumlarda %100 kontrol gerçekleştirilmektedir.

Final Kalite Kontrol Testlerinde, görsel ve TS 2000 EN 60335-1, TS EN 50419, TS 10316 EN 60204-1 
standartlarında belirtilen elektriksel kontroller (CE testleri) %100 gerçekleştirilerek ürünlerimizin güvenirliliği 
sağlanmaktadır.■

Eneko Hav. ve Isı Eko. Sis. Tek. Mak. San. ve Tic. A.Ş.

www.eneko.com.tr
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Eko, 1978 yılında kurulmuştur. Eko, deneyim, gelenek, ileri görüş ve yeniliğin kombinasyonudur. Yüksek 
teknoloji ve teknik bilgilerimize dayanarak evaporatörler, kondenserler, kondenser üniteleri, ticari soğutucular 
ve OEM müşterileri için batarya üretimi yapmaktadır. 

Yaptığı yatırımlarıyla hızla büyüyen, teknolojisini ve üretim yelpazesini genişleten Eko, müşterileri ile uzun 
vadeli ilişki kurmayı temel alır. Aynı zamanda yenilikler için teknolojik çözümler geliştirir.

Ürünlerimiz Avrupa direktiflerine göre üretilmektedir. 

Ürünlerimizin CE işaretlemesi, sertifikalandırılması Alberk QA tarafından denetlenmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi, uluslararası standartlara göre; ISO 9001:2015 DAKK tarafından sertifikalandırılarak 
üretim ve yönetim faaliyetlerini sürekli geliştirmektedir.

Eko, kalite ve güvenilirlik yanında sürekliliği temsil eden bir aile şirketi konumundadır. Günümüzde 5 kıtada, 
yüzden fazla müşteriye ihracat yaparak, kapsamlı teknik ve ticari hizmet sunarak, tamamen müşteri odaklı 
hareket etmektedir.■

Ekofin Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.ekofin.com.tr
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Firmamız 1996 yılında Gaziantep’te kurulmuş olup, endüstriyel soğutma grupları imal etmektedir. Ak-Maks 
kurulduğu gün itibari ile müşterilerine hep kaliteli ürün üretmeyi hedef edinmiştir. Ürettiğimiz ürünleri birçok 
sektörün beğenisine sunmaktayız.

İmal ettiğimiz ürünler Ak-Maks’ın uzun yıllara dayalı tecrübesi ve güvenirliği ile imal edilmektedir. Firmamız 
tarafından imal edilen ürünler yurt içinde ve son yıllarda yurt dışında da kendine yer edinmektedir. 

Müessesemiz teknolojik gelişmeleri yakinen takip etmekte olup kendi ürün gruplarımıza ait teknolojik 
gelişmeleri kendi ürünlerimize uygulamaktadır. Bunu en iyi değerli müşterilerimiz bilmektedirler. Ak-Maks, 
Türkiye’de hep yeni ve ilk ürünleri piyasaya sunmayı kendisinde bir sorumluluk bilmiştir. Firmamız kurulduğu 
gün itibari ile kendini geliştirmek, kendini yenilemek, yeni projeler üretmek ve ilkleri yapmayı kendine hedef 
edinmiştir. Bu sorumluluk bilinci ile biz biliyoruz ki, insanlar üretken ve yenilikçi olduğu zaman hedeflerine 
daha çabuk ve kolay varırlar.■

Ak-Maks Soğ. ve Isı. Mak. ve İm. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.akmaks.com
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Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri; ev-ofis klimaları, ticari tip klimalar, City Multi VRF merkezi 
sistem klimalar, ısı pompası sistemleri, havalandırma sistemleri, kontrol sistemleri ve el kurutma sistemleri ile 
ısıtma, soğutma, havalandırma ve sıcak su temini konularında satış ve satış sonrası hizmeti veriyor. 

Isıtma ve soğutmada Sezonsal Verimlilik Kriterleri’ne göre A, A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında yer alan 
ürünleri, klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan bulut tabanlı çözümü “MELCloud”, mekâna uygun 
klima ve klimaya en uygun yeri tespit eden teknolojik keşif hizmeti “Keşfetteam” ile öne çıkıyor.■

Mitsubishi Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.

klima.mitsubishielectric.com.tr
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Modern tekstil hava kanalı sistemlerinin mucidi olan FabricAir dünya çapındaki çok çeşitli uygulamalar için 
özel terzi usulü hava dağıtım sistemleri tasarlar ve üretir.

1973 yılında Danimarka’da kurulan FabricAir, Türkiye’de 2008 yılından beri kendi şirketi olan FabricAir Turkey 
A.Ş. ile faaliyet göstermektedir. Dünya genelinde 11 lokasyonda 140 kişi çalışanı bulunan FabricAir’in genel 
merkezi Køge, Danimarka’dadır. Üretim tesisi ise Litvanya’nın Alytus kentindedir. 

FabricAir başta gıda üretim tesisleri, endüstriyel tesisler, spor tesisleri ve çeşitli konfor amaçlı uygulamalar 
olmak üzere Türkiye’de 400’den fazla proje gerçekleştirmiştir. 

FabricAir küresel uzmanlığı ve 47 yıllık mühendislik tecrübesi ile Türkiye’de ve dünyada tekstil bazlı hava 
dağıtım teknolojilerinde öncü olmaya devam etmektedir.■

FabricAir Tekstil Bazlı Hav. Sist. Tic. A.Ş.

www.fabricair.com/tr
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Bütaş Klima San. ve Tic Ltdi Şti. 1987 yılında endüstriyel soğutma ve iklimlendirme sistemleri konularında 
faaliyet göstermek üzere İzmir’de kurulmuş bir firmadır.

1988 yılından itibaren kendi markası olan Coldstar ile paket ve split tip soğuk oda cihazlarının imalatına başlamış 
olup halen bu konuda imalatlarına devam etmektedir. Cihaz imalatları ile beraber anahtar teslimi soğuk hava 
tesisleri kurmakta, endüstriyel soğutma, nem alma sistemleri ve iklimlendirme sistemleri konularında özellikle 
gıda firmalarına yönelik çözümler sunmaktadır.

Bütaş Klima aynı zamanda iklimlendirme sektöründeki faaliyetleri içersinde İtalyan üretici firmaların chiller 
ve fan coil gibi ürünlerinin gerek distribütör gerekse satış temsilcisi olarak ithalatını, satış ve satış sonrası 
hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Yurt içi ve yurt dışındaki projelere klima santralı, chiller, ısı geri kazanım, fan coil cihazları gibi ürün gruplarının 
paket olarak satış ve satış sonrası servis hizmetlerini gerçekleştirmektedir.■

Bütaş Klima San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.butasklima.com.tr
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1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla Türkiye’de faaliyetini sürdüren Daikin, Temmuz 2011’de Türkiye 
iklimlendirme sektörünün en önemli oyuncularından Airfel’in %100 hissesini satın alarak Türkiye iklimlendirme 
sektörünün iddialı bir oyuncusu olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında 
Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir.

Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, 
klima üniteleri, panel radyatörler, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknolojiyle üretilmiş 
ürünleri bulunmaktadır. Daikin Türkiye’nin Hendek’te bulunan 100.000 m üzerine 42.000 m² kapalı alana 
kurulu üretim tesislerinde Airfel markasının yanı sıra, Daikin markalı ürünlerinin üretimine de başlanmıştır.

Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye altı bölge müdürlüğü (Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, 
İzmir, Trabzon), 300 bayi, 500 satış noktası ve 501 yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına hizmet 
verebilmektedir.■

Daikin Isıtma ve Soğutma Sist. San. ve Tic. A.Ş.

www.daikin.com.tr
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MS Klima Havalandırma Sistemleri İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. kurulduğu 2007 yılından bu yana İzmir’de 
ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörü içinde bulunup kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Havalandırma sistemlerinin kurulumu ile işe başlayan "MS KLİMA" zaman içinde mekanik tesisat dallarının 
tümünde de faaliyet göstermiş ve gelişmiştir.

Özellikle “Fabrikalar, AVM, Restaurantlar, Hastaneler, Oteller Bankalar ve Kamu Binaları” gibi büyük yapılarda 
klima, havalandırma ve tesisat sistemlerinin proje ve saha takiplerini yürütmektedir.

Bunun yanında firmamız birçok seçkin markanın satışı ve satış sonrası servis hizmetlerinide vermektedir.■

MS Klima Havalandırma Sis. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.mshavalandirma.com.tr
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ONTEK, Ege Bölgesi’ni Wilo Pompa Sistemleri ile tanıştırdığı 1998 yılından bu yana Ege Bölge ana bayi olarak keşif, satış, 
uygulama faaliyetlerini sürdürmektedir.

Güvenilir ve nitelikli personeli, uzman mühendisleri, kaliteli ürünleriyle sektörünün tartışmasız öncülerinden olan 
ONTEK öncelikli ilkesi Müşteri Memnuniyeti olarak belirtilmiştir.

Fabrika ve şantiyelerde ayrıca evinizde, WILO Pompanın yanı sıra DANFOSS, KODSAN, KESSEL, MAXEN, GESTRA, 
APV, CVS gibi alanında lider markalar ile her türlü projede yerinde ve ücretsiz uyguladığı keşifler sayesinde doğru malzeme 
seçiminde, hata payını sıfıra indirmekte ve bir hizmet alışverişinden çok, yıllar sürecek bir dostluğu hedeflemektedir.

Tüm Ege Bölgesi’ne hatta gerektiğinde tüm Türkiye’ye hizmet veren eğitimli kadrosuyla dünden bu güne siz değerli 
partnerlerine hizmet vermektedir.■

Ontek Teknolojik Tesisat Sist. ve İnş. Turz. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.ontekteknoloji.com
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HB Mekanik bir EKE İnşaat ve Tesisat  Tic. A.Ş. kuruluşudur. Tasarım, proje yönetimi ve danışmanlık şirketi 
olarak 2011 yılında kurulmuştur.

EKE, 1969 yılında İzmir’de Ekrem BULGUN ve Arif KESERMAN tarafından EKE Kollektif Şirketi olarak 
kurulmuştur. 10 yıl sonunda firmanın büyümesi ve bünyesine yeni ortaklar katılması sonucunda Anonim Şirket 
haline gelmiştir.

1979 senesinden günümüze EKE İnşaat ve Tesisat Ticaret A.Ş. ünvanı ile Mekanik Tesisat proje ve taahhüt alanında 
50 yılı aşkın süredir faaliyetlerine devam etmektedir.

Faaliyet Alanları: Havalandırma ve klima tesisatları, ısıtma ve soğutma tesisatları, sıhhi tesisat, döşemeden 
ısıtma, endüstriyel tesisatlar, buhar, kızgın yağ, basınçlı hava, vakum, doğal gaz, bina yönetimi ve endüstriyel 
otomasyon, yangın tesisatları.■

HB Mekanik Tasarım Proje Yönetimi Danışmanlık

www.hbmekanik.com
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ACS KLİMA İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; 1999 yılında ısıtma, soğutma, havalandırma sektörünün 
ana ürünlerinden biri olan Klima Santrali ve Hücreli Aspiratör imalatı ile İzmir’de üretime başlamış olup 
günümüzde, Klima Santralleri, Paket Rooftop Cihazı, Condensing Üniteler, Isı Geri Kazanım Cihazları, Fan 
Coil Üniteler, Su Kaynaklı Isı Pompaları başta olmak üzere ısıtma soğutma ve havalandırma ihtiyaçlarına 
yönelik özel çözümler sunmaktadır.

Üretim faaliyetlerine 7.000 m²’si kapalı toplam 9.000 m²’lik alana kurulu İzmir - Torbalı ve Katar’da bulunan 
5000 m² lik fabrikasında devam etmektedir. 

Ankara bölge ofis ile birlikte, Türkiye genelinde sabit ve mobil servisleri ve ayrıca yurt dışında 13 ülkede yetkili 
satış ve servis partnerleri ile hizmetlerine devam etmektedir.■

ACS Klima İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

www.acsklima.com
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Firmamız 1976 tarihinde İzmir de mekanik tesisat proje ve taahhüdü amacı ile kurulmuş, 1995 tarihinden 
itibaren sadece mekanik tesisat proje yaparak işlerine devam etmektedir.
 
Ağırlıklı olarak yüksek yapılar, resmi hizmet binaları, okullar, sanayi tesisleri, soğuk depolar, villalar için 
mekanik tesisat projeleri yapmaktadır.

Uzman kadrosu bir adet makina mühendisi, bir adet mimar, iki adet makine teknikeri, bir adet yapı öğretmeninden 
oluşan firmamız ağırlıklı olarak yüksek yapılar, resmi hizmet binaları, okullar, sanayi tesisleri, soğuk depolar, 
villalar için mekanik tesisat projeleri yapmakta, inşaat sektöründe hizmet vermektedir.■

Öge Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

www.ogemuhendislik.com.tr
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Trio İklimlendirme Makinaları San. Tic. Ltd Şti. havalandırma, ısıtma, soğutma sektöründeki deneyimlerini 
sektördeki üreticiler ile paylaşmak ve üretici firmalara ekipman tedariği sağlamak amacı ile 2008 yılında İzmir’de 
kurulmuştur.

Firmamız şu an faaliyetlerini İzmir merkezli olarak yurt çapında devam ettirmektedir. Ana faaliyet amacı 
sektörde bulunan üreticiler için dünya standartlarına sahip ürünleri kalite ve fiyat avantajı ile birlikte sunmaktır.
Firmamız üreticilere, havalandırma cihazları imalatında kullanılan öne eğik ve geriye eğik kanatlı santrifüj 
fanlar, plug fanlar , AC / EC motorlu çift emişli santrifüj fanlar ve plug tip AC / EC motorlu fanlar, fan coil fanları 
ile tek milli – çift milli AC / EC motorlar ve ekipmanlarını sağlamaktadır.

Ürün tedarik portföyü her geçen gün genişletme olan firmamız siz değerli müşterilerimize hizmet etmekten ve 
her türlü bilgiyi paylaşmaktan gurur ve onur duyar.■

Trio İklimlendirme Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.klimatrio.com
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Buzçelik, farklı teknolojileri içeren bir ürün portföyünün yanı sıra kapsamlı bir destek sunan Buzcelik, gelişmiş 
makine parkuru, 30.000 m2’nin üzerinde üretim alanı ve verimli iş gücü ile komple tedarik çevrimi için uzman 
bir çözüm ortağıdır. 1982 yılında kuruluşundan bu yana, üstün kalite ve kusursuz ürün sunmayı ilke edinerek 
müşterilerinin memnuniyetini sağlamıştır.

Üretimini gerçekleştirdiği ana ürün grupları; Ticari ve Endüstriyel Tip Hava Soğutmalı Kondenserler, Soğuk 
Oda Evaporatörleri, Islak/Kuru Soğutucular, Market/Vitrin Soğutucular, Yağ Soğutucular, Su/Buhar Kaynaklı 
Isıtıcı ve Soğutucular, Klima Evaporatör ve Kondenserleri, OEM Bataryalar’dır.

Buzçelik, sürdürülebilir bir soğutma endüstrisi için yenilikçi ürünleri ile stratejik hedef temelleri ışığında 
yenilikler sunmak adına kaliteyi dünya çapında geliştirmektedir. Avrupa standartlarında nitelikli ürünler 
ve imalat konsepti ile uzun vadeli stratejik hedefleri tanımlarken, küresel alanda güçlü bir profil ortaya 
koyarken, sadece Türkiye’de değil küresel pazarda da liderliği hedefleyen oyuncu olma yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir. Kuruluşundan bu yana iş ortamıyla uzun vadeli ilişkiler kurmayı temel ilke olarak kabul ederek 
sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmuştur ve kendini sektörde ilerletmek için hayati önlemler almıştır.

Buzçelik, üretim konseptini değişen pazar koşulları hakkındaki yenilikleri takip ederek, Müşteri odaklı 
yaklaşımla rekabetçi fiyat sunmak için temeller atarak, Mesleki sağlık ve emniyetten taviz vermeden yüksek 
verimlilikteki çevre dostu ürünleri, yüksek kalitede ve düşük güç tüketimiyle üretme ilkeleriyle içselleştirir.

Buzçelik’in büyümesinin temeli, yenilikçi gücüne bağlıdır ve ana hedefi beklentileri aşarak müşteri memnuniyetini 
artırmaktır. Buzcelik, müşterilerinin karşılaştığı zorlukları, destek altyapısı kapsamında en doğru çözümü 
bulana kadar tutku ve sebatla değerlendirir. Gelecekte de müşterilerine, çalışanlarına, sanayiye, topluma ve 
çevreye katma değer sağlamaya devam edecek, uzun vadeli planlamalar ve gerekli yatırımları gerçekleştirerek 
güven sembolü olmaya devam edecektir. Buzçelik’i sektör için güçlü ve güvenilir bir ortak yapan şey budur.■

Buzçelik Buzdolabı San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.buzcelik.com.tr
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Rast Enerji Sistemleri 2009 yılında İzmir’de faaliyetlerine başlamıştır.

Firmamız Endüstriyel İklimlendirme ve Soğutma İhtiyaçlarına çözüm üretmek için iş ortakları ile kavramsal ve 
teknik tasarımını yaptığı ürünleri ve sistemleri tedarik etmektedir.

Özellikle son yıllarda;  gereklere göre kompresörlü ve çeşitli ısı geri kazanım sistemlerinin dahili olduğu  akıllı 
İklimlendirme Makinaları tedarik etmektedir.

Bu makinaları ile yurt içi ve yurt dışı referanslara sahip olmuştur.

Klima Santralleri, PaketTip Klimalar, Su Soğutma Grupları, Nem Alma Santralleri, Kuru Soğutucular, Soğutma 
Kuleleri ve benzeri üniteler yanında Evaporatif  Ön Soğutma Sistemleri ve Endüstriyel Gürültü Önleyici 
uygulamalar üzerine de çalışmaktadır. 

Çalışma ve faaliyetlerini özellikle endüstri için farklı ve teknolojik üniteler tasarlayarak, alternatif çözümler 
üreterek devam ettirmeyi planlamaktadır.■

Rast Enerji Sistemleri ve Termik Makine San. Tic.

www.rastenerji.com



302

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

Isıdem; ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe hizmet vermek üzere 1998 yılında faaliyete geçerek 
yuvarlak, kare ve dikdörtgen formlu sac hava kanalları üretimine başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana sürekli 
kendini yenileyerek kalitesini, üretim teknolojisini ve kapasitesini geliştiren Isıdem, sektöründe Türkiye’nin en 
önemli markalarından biri olmuştur.

Isıdem, havalandırma sektöründe edindiği bilgi ve tecrübe ile ürün gamına esnek hava kanallarını ekleyerek, 
2010 yılında Flexiduct üretimine başlamıştır. Bu alanda en yeni üretim teknolojilerini kullanan Isıdem, 
bölgesinde en modern ve en yüksek üretim kapasitesine sahip firmalardan biri haline gelmiştir.

2013 yılında havalandırma ve tesisat sektöründe yalıtım amaçlı kullanılan elastomerik kauçuk köpüğü 
üretimine başlama kararı alan Isıdem, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne 60.000 m2 arazi üzerine, 20.000 m2 
kapalı alana sahip üretim tesislerini inşa etmiştir. Üretim hatlarında en güncel teknolojileri kullanan Isıdem, 
Coolflex (Elastomerik Kauçuk Köpüğü), Flexiduct (Esnek Hava Kanalı) ve Duct Connect (Kanal Birleştirme 
Parçaları) markalı ürünlerin üretimine Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde devam etmektedir. Müşteri talep 
ve beklentilerini zamanında ve çevreci bir yaklaşımla karşılamayı ilke edinen Isıdem; EN ISO 9001:2008 Kalite 
Yönetim Sistem belgesini, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı tamamlanan elastomerik kauçuk 
köpüğü üretim tesisi ise Amerikan Green Building Council (USGBC) tarafından verilen LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca ISIDEM ürünleri, ulusal ve 
uluslararası ürün standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Isıdem, “kaliteli-rekabetçi urun ve hızlı servis için doğru adres” ilkesiyle çıktığı yola emin adımlarla devam 
etmektedir.■

Isıdem Yalıtım Sanayi Ticaret A.Ş.

www.isideminsulation.com
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2004 yılında Otto Mühendislik olarak H. Özlem DEĞİRMENCİ tarafından kurulan firmamız, 2005 yılında 
Özlem ve Duyşen DEĞİRMENCİ tarafından Otto Otomasyon olarak yeni bir yapılanmaya giderek, bir aile 
şirketi olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

İlk yıllarında klima santrallerine konvansiyonel otomatik kontrol sistemleri  kurarak tecrübe kazanan firmamız, 
Ege Bölgesinde mekanik taahhüt firmalarının çözüm ortağı olmayı kendine hedef olarak belirlemiştir. 
2006, 2007 ve takip eden yıllarda tecrübesini genişleterek konvansiyonel referanslarına Bina Otomasyonu 
Sistemleri referanslarını eklemeye başlamıştır. 

2010 yılında ellinin üzerinde alışveriş merkezi bina otomasyonu referansına sahip olan Otto Otomasyon, iki 
makina mühendisinin kurduğu küçük bir aile şirketinden, tüm ülkeye hizmet veren büyük bir şirket olma 
yolunda ilerlemeye devam etti.

Aldığı tüm işleri kendi özkaynaklarıyla ve kendi saha ekipleriyle tamamlayan Otto Otomasyon, 2012 yılına 
gelindiğinde alışveriş merkezi referanslarına hastane ve ameliyathane referanslarını da ekleyerek, HVAC kontrolü 
ve mahal şartlandırması konusunda bölgesinde ve ülkede tanınmış oldu. Ülkemizin en büyük laboratuvar 
projelerinden olan 9 Eylül Üniversitesi Narlıdere kampüsünde bulunan İBG (İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi) 
Projesi’ni tamamlayıp teslim eden firmamız, konusundaki uzmanlığını kanıtlamış oldu. 

İlerleyen yıllarda uzmanlıklarını genişleten firmamız, havalandırma, aydınlatma, CCTV, yangın algılama 
ve kartlı geçiş uygulamalarını tek çatı altında toplayarak anahtar teslim -Akıllı Bina- uygulamaları yapabilir 
duruma gelmiştir.

Kuruluş amacı güvenilir bir marka olmak ve müşterilerine sürekli , güvenilir bir partner olarak anahtar teslim 
hizmet sağlamak olan firmamız, günümüzde konusunda uzmanlaşmış muhendis ve teknisyenleri ile ülkede ve 
bölgesinde adres olmak için çalışmalarına devam etmektedir.■

Otto Otomasyon Elektrik Elekt. San. Tic. Ltd. Şti.

www.ottootomasyon.com.tr
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Air Trade Centre’nin yolculuğu, esnek kanal üretiminde öncü Hollandalı  firmanın 1980’lerin başında Benelüks 
ve Fransa’da satış ofisleri açmasıyla başladı.

1994 yılında açılan bu ofisler, Air Trade Centre International’ın temelleri oldu ve Türkiye de dahil olmak üzere 
Doğu Avrupa’ya doğru genişledi. Grup hızlı ve sağlam adımlarla büyüyerek 2007 yılı itibariyle Avrupa genelinde 
tanınan bir HVAC oyuncusu haline geldi.

Nisan 2008’de Yalıtım, Çatı, Ticari İç Mekân ve özel inşaat malzemeleri ve ürünleri tedarikçisi olan SiG plc, 
havalandırma sektöründeki azmi doğrultusunda Air Trade Centre International hisselerinin büyük bir 
bölümünü satın almıştır. 2017 yılında ise, Hollanda, Almanya ve Türkiye vatandaşlarından oluşan ATC Air 
Trade Centre Türkiye yönetimi; Hollanda merkezli Air Trade Centre BV’yi ve Türkiye’ deki satış ofisini, klima 
santralleri üretim tesisi ile birlikte satın almıştır. Son olarak ATC Azerbaycan da sahneye girerek “ATC” Air 
Trade Centre Group oluşmuştur.

Yüksek verimli ve kaliteli klima santralleri ve diğer HVAC çözümleri entegre üreticisi ve geliştiricisi olan ATC 
Air Trade Centre, 25 yılı aşkın deneyimini kullanmanın ve “Üretim, Mühendislik, Teknik Destek, Satış ve Satış 
Sonrası” hizmetlerini tek noktadan sağlamanın mutluluğunu duymaktadır.■

A.T.C. Air Trade Centre Hav. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.airtradecentre.com.tr
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Termokar A.Ş.; bir Karcıoğlu Grup yatırımı olarak 2004 yılında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 6500 m² 
alan üzerinde 3.200 m² üretim alanına kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren endüstriyel soğutma ve HVAC 
uygulamaları için ısı eşanjörü ve kuru soğutucu üretiminde ve satışında söz sahibi olmuş, sektörün önde gelen 
firmaları arasında yerini almıştır.

2012 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (MOSB) 17.500m² alan üzerinde 12.000 m² kapalı alana sahip 
yeni fabrikasına taşınarak üretim kapasitesini artırmış, bu sayede yurt içi ve yurt dışında müşterilerine daha iyi 
hizmet ulaştırma imkanı yakalamıştır. Bugün Ortadoğu’dan İskandinavya’ya, Avrupa’dan Afrika kıtasına kadar 
pek çok farklı coğrafyada Termokar eşanjörleri tercih edilmektedir.

En önemli referansımız sürdürülebilir ilişkilere sahip olduğumuz, iklimlendirme sektöründe söz sahibi 
müşterilerimizdir. Termokar, her dönem daha iyi hizmet vermek ve ülke ekonomisine daha fazla katkı 
sağlamak için yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bugüne her yıl bir önceki 
yılın üstünde bir ihracat performansımız var. Son 5 yıldır üst üste “En çok eşanjör ihracatı yapan firmalar” 
sıralamasında olup, kalite belgelerimiz: ISO 14001, ISO 45001, CE Declaration, Eurovent Certfication’dır.•

Termokar Isıtma Soğutma Klima Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

www.termokar.com
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2008 yılında faaliyete başlayan şirketimiz kaliteye verdiği önem, doğru fiyat politikaları ve kusursuz müşteri 
memnuniyeti yaklaşımı ile hızlı bir büyüme trendi yakalamıştır.

Ulus Soğutma; Soğuk Hava Deposu dizaynı, üretimi ve montajı alanında faaliyet göstermek amacı ile  İzmir’de 
kurulmuştur. Soğuk hava deposu konusunda A’dan Z’ye hizmet anlayışıyı ile çalışan firmamız yurt içi ve yurt 
dışı bir çok projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Konusunda uzman ve sürekli yenilikleri takip eden ekibimiz ile müşterilerimizin tüm ihtyiaçlarına özel çözümler 
sağlıyoruz. 

Soğuk hava deposu konusunda tüm sorularınız için uzman kadromuz yanı başınızda.■

Ulus Soğutma Mak. San. ve Tic. A.Ş.

www.ulussogutma.com
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BAL-AY-KA Mühendislik 2003 yılında Balıkesir’de kurulmuş olup mekanik tesisat ve endüstriyel-konut doğalgaz 
tesisatı faaliyetlerine 15 yıllık tecrübesiyle hizmet vermeye devam etmektedir. BAL-AY-KA Mühendislik olarak 
Balıkesir’de çıkmış olduğumuz bu yolda açmış olduğumuz Bursa şubemizle de hizmet vermeye devam ediyoruz.

Endüstriyel tesisler için buhar sistemler, doğalgaz dönüşüm sistemler, ısıtma-soğutma iklimlendirme sistemler, 
paslanmaz çelik boru tesisatları, yangın söndürme tesisatları gibi mekanik tesisatın pek çok kolunda mühendislik 
çalışmaları ve uygulama konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermekteyiz. Firmamız aynı zamanda EPDK 
yetkilisidir.

Ayrıca doğalgaz yüksek basınç hatları, basınçlı altyapı su tesisatları, HDPE doğalgaz ve su hatları gibi altyapı 
projelerinde de geniş ekip ve donanım gücümüzle çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Balıkesir’de kurmuş 
olduğumuz atölyemizde havalandırma kanalı imalatımız da bulunmaktadır. Firmamız Marmara ve Ege Bölgesi 
başta olmak üzere tüm Türkiye’de başarılı projelere imza atmıştır. Genç ve aktif kadro yapısı ile kaliteden ödün 
vermeden, hızlı, ekonomik ve yaratıcı çözümler üretmek hedefimizdir.•

Bal-Ay-Ka Müh. Isı. Soğ. Sis. İnş. Gıda Tic. Turz. Ltd. Şti.

www.balaykamuhendislik.com
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1980 yılında İzmir’de Yük. Mak. Müh. Melih GÜRSOY ve Dr. Müh Erol ERTAŞ tarafından kurulan Pnöso 
Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti., halen İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında 
15 personeli ile sanayi altyapısında kullanılan basınçlı hava ve soğutma cihazları ile bunlara ait ekipman ve 
aksesuarların üretimini yapmaktadır. Halihazırda üretiminin %50’sini başta Fransa olmak üzere ihraç etmektedir.

Blower konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan Fransız Hibon’un Türkiye Mümessilliğini 1984 yılından 
bu yana başarıyla sürdürmektedir. Bugüne kadar başta atık su arıtma ve pnömatik transport olmak üzere vakum 
uygulamaları ve balık çiftlikleri gibi binlerce blower referansına sahiptir.

Kardeş kuruluşu Ertek vasıtası ile 1994 yılından bu yana Havuz ve Atık su Arıtma Ekipmanları pazarlamakta, 
pazarlanan ürünlerin satış sonrası servis ve bakım hizmetlerini vermektedir.

İmalat Konuları: Soğutmalı ve adsorpsiyonlu tip basınçlı hava kurutucuları -  basınçlı hava filitreleri - basınçlı 
hava art soğutucuları - blower grupları ve aksesuarları, sessiz kabinler, her türlü kaynaklı imalat. 

Satış Programı: Ruts ve santrifüj tip blowerler - atıksu pompaları – difizörler - dozaj pompaları - otomatik 
kontrol sistemleri - pvc boru – vana – çekvalf ve fittingsler – atık su kimyasalları - yüzme havuzu ekipmanları 
ve kimyasalları

Pnöso, kardeş kuruluşu Ertek ile beraber tecrübeli personeli ile müşteri memnuniyetini tüm çalışmalarının 
odağında tutmakta ve mühendislik esaslarına uygun verimli çözümler sunarak markasının geçmişte ve 
günümüzde olduğu gibi gelecekte de güvenirlik ve kalite kavramları ile birlikte anılmasını hedeflemektedir.■

Pnöso Pnömatik Soğutma San. Tic. Ltd. Şti.

www.pnoso.com
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Firmamız, sektördeki 17 yılı aşkın tecrübesi ve deneyimli ekibi ile tüm Türkiye'de mekanik tesisat işlerini anahtar 
teslimi gerçekleştirmektedir. Müşteri memnuniyeti esasına dayalı olarak 40.000 konutu bulan tecrübemiz ile 
hizmetlerimize devam etmekteyiz.

Firmamız, müşterilerimize daha kaliteli, daha ekonomik hizmet vermeyi kendine ilke edinmiştir. Çözüm ortağı 
odaklı yaptığımız işler; kalorifer tesisatı, sıhhi tesisat, yangın tesisatı, müşterek tesisat, gaz tesisatı, klima ve 
havalandırma tesisatı, hastane tesisatı işlerinde hizmet vermekteyiz. 

Hedefimiz, çalışmalarımızı daha da arttırarak, müşterilerimizden aldığımız destekle müşterilerilerimize en 
kaliteli hizmeti sunmaktır.

Taahhüdümüz altındaki işler; mekanik tesisat işleri teknik şartnamesi gereğince tüm temiz su, pis su ve kalorifer 
tesisatı yatay ve kolon hatlarının çekilmesi, vitrifiye, armatür, radyatör ve bransman, yangın dolabı montajlarının 
yapılması, hidrofor montajları ve bağlantılarının yapılması, su saatlerinin montajı ve izolasyon işlerinin 
yapılması, kazan dairesi montaj işleri, havalandırma, klima santral ve kanal işleri, gaz hatlarının çekilmesi, 
malzeme onaylarının alınması ve malzemenin iş programına göre sevk ve idaresinin yapılması, sistemin çalışır 
vaziyette teslimini kapsamaktadır.■

Coşgun Furkan İnş. Tes. Taah. Ltd. Şti.

www.cosgunfurkan.com.tr
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1995 yılında mekanik tesisat sektöründe taahhüt hizmeti vermek üzere İzmir’de faaliyetlere başlayan firmamız; 
deneyimli ve uzman kadrosu ile ısıtma, klima, havalandırma, yangın tesisatı, sıhhi tesisat, basınçlı hava, buhar, 
evaporatif soğutma sistemleri, sulu ve buharlı nemlendirme ve bina otomasyonu sistemleri konularında 
kaliteden ödün vermeden önemli işlere imza atmaktadır.

Amacımız, gelecek kuşaklara emanet edeceğimiz sürdürülebilir bir çevre için, gelişen teknolojiyi takip ederek, 
az enerji tüketen ve bunun sonucunda daha az karbon salınımına sahip, modern ve yüksek verimli sistemler 
kurmaktır.

Dünyadaki tek aluminyum kanatçıklı ve VDI 6022 hijyen sertifikasına sahip evaporatif soğutma medyası 
üreticisi  OXYCOM firmasıyla, 2016 yılında yaptığımız stratejik çözüm ortaklığı anlaşmasıyla hedeflerimize bir 
adım daha yaklaşmanın heyecanıyla çalışmalarımıza devam  etmekteyiz.

Enerji üretiminde dışa bağımlı olan ülkemizin, enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltan soğutma 
sistemlerini dizayn etmek, her TÜRK MÜHENDİSİ’nin öncelikli hedefi olmalıdır.■

Ekinoks Klima Isı. Soğ. Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.ekinoksklima.com
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Almira, uzun yılların verdiği deneyim ve ilkeli çalışmasıyla klima-havalandırma sektöründe her geçen gün 
zirveye doğru sizlerinde güven ve desteğiyle yol almaktadır.

Bilimin, teknolojinin ve yeniliklerin yakından takipçisi olan firmamız kaliteli imalat ve itinalı montajıyla sizlerin 
her zaman tercihi olmaya ve hizmet vermeye devam etmektedir.

Her türlü klima-havalandırma, izolasyon-sac kaplama, paslanmaz doğalgaz baca sistemleri, tekstil klima ve 
nemlendirmesi, hastane klima sistemleri, tuğla kurutma sistemleri, yaş meyve-sebze kurutma sistemleri, mutfak 
ve mahal havalandırma sistemleri, elektrik&elektronik odalarında pozitif basınçlandırma çalışmalarında 
müşterilerine ideal çözümler sunmaktadır.•

Almira Klima Havalandırma

www.almiraklima.com
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Dünya Rezistans Sanayi; 1994 yılında  İzmir de ticari faaliyetine başlamıştır. Hızla gelişen ve büyüyen sanayiye 
ayak uydurmak ve çalıştığı firmalara daha iyi hizmet sunmak amacıyla 2012 yılında İzmir 1. Sanayi Sitesi’ndeki 
kendi yerine taşınmıştır.

Firmamız, endüstriyel ısıtma ve soğutma, endüstriyel mutfak ekipmanları, plastik-ambalaj makine sanayi, 
kauçuk ve kimya makine sanayi gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu her türlü Rezistans’ın yanı sıra, sıcak yolluk 
(spiral), fişek ve manifolt tipi rezistans üretimini de yapan firmamız, rezistans ile ilgili aranılan her şeyin 
bulunduğu yerel ve bölgesel piyasada öncü firmalardan birisidir.

Dünya Rezistans Sanayi, gücünü yetişmiş kadrosu ve yılların deneyiminden alırken, geniş ürün yelpazesi ve 
teknik altyapı ve donanımı ile üretimini ve pazar payındaki mevcut konumunu artırmayı hedeflemektedir.■

Dünya Rezistans İmalat ve Satış

www.dunyarezistans.com
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1986 yılında kurulan Güldem Endüstriyel Soğutma otuz yılı aşkın süredir soğutma üniteleri üretmekte ve soğuk 
hava depoları tesis etmektedir. 

Güldem, 2009 yılından itibaren üretimini Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 2000 m2 lik üretim 
tesisinde yapmaktadır. Kalite konusunu her zaman ön planda tutarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
ve CE Avrupa Uygunluk Belgesi’ni almıştır. Bugüne kadar yapmış olduğu üretim ve edinmiş olduğu bilgi 
birikimiyle, tecrübe ve deneyimlerini kanıtlamış, soğutma alanındaki yeni teknolojileri de mevcut deneyimine 
ekleyerek daha kaliteli ve verimli sistemler üzerinde çalışmaktadır. 

Güldem için müşteri ilişkileri hizmet odaklıdır. Bu nedenle ürün ömrü boyunca müşteri ihtiyaçlarını ön planda 
tutmakta ve satış sonrası hizmetlere ayrı bir önem vermektedir. 7/24 servis hizmetiyle soğuk zincir gereklerini 
başarıyla yerine getirmektedir.■

Güldem End. Ür. Tes. Soğ. Sis. İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş.

www.guldem.com.tr
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1998 yılında İzmir’de bilgisayar teknolojileri satışı ve teknik servisi hizmetleri vermek amacıyla Kemal Yanık 
ve Murat Korkmaz tarafından kurulmuştur. Müşteri odaklı yaklaşımları, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri 
takip etmekteki ve uygulamadaki kalitesiyle kısa sürede müşteri ve ürün/hizmet yelpazesini genişletmiştir.

2008 yılında yazılım yazılım kadrosunu kuran şirketimiz, aynı yıl içinde "Ege Bölgesi En İyi Çıkış Yapan Bayi" 
ödülünü almış ve Çözüm Ortaklığına yükselmiştir.

Sonraki yıllarda, yazılım ve donanım alanında birçok partnerlikler yapan şirketimiz; Netsis, Turkcell, Sophos, 
Haikon, Hp/Dell/IBM vb. gibi markaların kurumsal çözüm ortaklığını yapmaktadır.

2014 yılında, ‘Tek Elden Teknoloji’ sloganıyla yola çıkan şirketimiz, alanında uzman ekipler kurarak, 
müşterilerinin ihtiyacı olan tüm yazılım ve teknoloji çözümlerini başarıyla uygulamaya başlamıştır.

Günümüzde, 50+ çalışana ulaşan şirketimiz, Haberleşme ve Güvenlik Sistemleri (HGS), KVKK, Yazılım Call-
Center, Yazılım II.Seviye help-desk, Yazılım Proje, Teknoloji Help-Desk, Teknoloji Proje teknik ekipleriyle; 
zayıf akım projelerinden server sistemlerine, siber güvenlikten bulut sistemlerine, ERP projelerinden MES 
uygulamalarına, üretim yönetiminden kalite yönetim sistemlerine, BPM-İş akış yönetimlerinden özel 
yazılımlara kadar tüm teknoloji alanlarında hizmet vermektedir.

Şu anda imalat sektörü başta olmak üzere, yüzlerce KOBİ ve büyük işletmenin tüm IT yönetimini ve desteğini 
veren şirketimiz, müşterilerine katma değer üretme vizyonu ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Sisbim Bilgisayar Elektronik ve Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

www.sisbim.com
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AERA İklimlendirme, 2016 yılının başında yerli ve yabancı sermaye ortaklığı ile tesisat mühendisliği sektöründe, 
yurt içi ve ihraç pazarlarında önemli bir oyuncu olmak amacı ile kurulmuştur. Kurulum ile birlikte, AR-GE 
ve tasarım ekibi, İTOB OSB Bilimpark’ta ürün geliştirme çalışmalarına başlamıştır. Ulusal ve uluslararası 
standartlar ve yasal düzenlemelere uygun ürünler üretmek, çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. 
Aynı yıl içinde, Pancar Organize Sanayi Bölgesinde, modern üretim sistemleri ile donatılmış olan fabrikasını 
kurmuştur. Aynı zamanda, deneyimli personeli ile ürünlerini sektöre sunmak üzere, İstanbul Ataşehir’de satış 
ofisini oluşturmuştur. 2021 yılı içerisinde AERA İklimlendirme’nin 2. Üretim üssü olacak olan 10.000m2 alana 
projelendirilmiş 8.000 m2 üretim alanına sahip yeni fabrika inşaat sürecinde olup faaliyetine başlayacaktır Yurt 
içi pazarının yanı sıra Danimarka, İngiltere, Bosna Hersek, Finlandiya,Sırbistan, Fransa, Almanya, Bulgaristan, 
İspanya ve daha birçok ülkede; AVM, banka, otel, spor salonu, devlet kurumları ve üniversite gibi birçok projede 
AERA’nın iklimlendirme cihazları kapalı alanlara taze hava sağlamaktadır. Kuruluşundan bu yana Almanya, 
Fransa, Finlandiya ve Danimarka’daki sektörün önde gelen firmaları ile sağladığı ürün ve hizmet kalitesi sayesinde 
uluslararası ortaklıklar gerçekleştirmektedir. 

AERA İklimlendirme fabrikasında yüksek verimli üretim modelleri ile yüksek etkenlik ve düşük maliyetle 
üretilen ürünler, hammadde girişinden bitmiş ürün oluşuncaya kadar yoğun kalite kontrol süreçlerinden 
geçirilerek, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu denetlenmektedir.•

Aera İklimlendirme Tek. San. ve Tic. A.Ş.

www.aera.com.tr
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Alindair, bugünün dünyasını yüzyıllar öncesinin en doğal soğutma tekniğini uyarlayarak haklı bir gurur 
taşımaktadır. Alindair ile soğutma mekanlarda geçmiş, bugün ve geleceğin teknolojileri, konfor, verimlilik ve 
sağlıkla buluşmakta, dünün emanetini, geleceğe taşımaktadır.

2017 yılında açılışı yapılan yeni fabrikasıyla 15.000 m2 açık olan 10.000 m2 kapalı Denizli Organize Sanayi 
Bölgesi'nde, 2.500 m2 kapalı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürütmektedir. Bu tesislerde 
Greenpad markası ile ısı değiştirici eşanjörler, Kabel markası ile evaporatif soğutucular ve fanlar, Alindair 
markası ile endüstriyel evaporatif soğutucular üretilmektedir.

Plastik enjeksiyon bölümü dahil toplam 8 profesyonel üretim hattı ile bayilerine kurumsal müşterilerine 
ve ihracata ürün tedarik etmektedir. Toplam 40 çeşit ürün grubu ile 2020 cirosunun %35'ini ihracat ile 
gerçekleştirmiştir. Alindair'in temel politikası olan Türkiye de üretme çabası kuruluşumuzdan bu yana olumlu 
sonuç vermiş ve üretimimizin %70'i yerlileşmiştir.

Şirketimizin %100 taze hava %100 konfor olan temel sloganı sanayi kuruluşlarının serinletilmesi ve 
havalandırmasında, kafelerde restorantlarda, düğün salonlarında, seralarda, evlerde karşılığını bulmuştur. 
2019 sonrasında başlayan COVID-19 salgını, şirketimizin hedef ve politikalarının ne kadar doğru olduğunu 
kanıtlamıştır. Artık taze havalı soğutucular vazgeçilmez olacaktır. Bu gerçek sektörümüzü büyütecek istihdam 
ve karlılık artacaktır. 

Sektörlere özel dizayn edilmiş ürünlerimizle büyümeye devam eden şirketimiz, kalitesiyle iç piyasadaki 
hakimiyeti ve dış pazarda alternatif üretim üssü pozisyonuyla gelecek 10 yıllarda azimle çalışmaya devam 
edecektir. 

Alindair Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.

www.alindair.com.tr
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Ay-Pas Soğutma, gıda perakende sektörünün her türlü satış ve işletme süreçleri için ticari buzdolapları ve 
dondurucular üretmekte ve pazarlamaktadır. Çok katlı reyon, tezgah, sandık tipi dondurucu ve plug-in 
ürün gruplarında yüksek teknoloji ürünü, enerji tasarruflu soğutucu ve dondurucu kabinler sunmaktayız. 
Süpermarketler için eksiksiz bir ticari soğutucu ve dondurucu yelpazesi üreten Ay-Pas Soğutma, Türkiye'de 
üretim yapmakta ve şu anda yaklaşık 60 kişi istihdam etmektedir.

Perakende gıda ticareti için özel gereksinimlere ve alan gerekliliklerine uyarlanabilen değişken, modüler 
unsurlara odaklanan Ay-Pas Soğutma, buzdolapları ve dondurucuları birbiriyle kombine edilebilmektedir.

Ay-Pas Soğutma, orta ölçekli yapısı, modern makinaları, çalışanlarının beceri ve deneyimleri ile  karar verme 
süreçlerinin kısalmasına ve farklı müşteri isteklerine hızlı ve esnek bir şekilde yanıt verebilmenizi sağlamaktadır. 
Orta ölçekli bir şirket olarak gelecek nesiller için sorumluluk üstlediğinin altını çizerek soğutma kabinlerini 
sürekli olarak geliştirmeye kararlı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Ay-Pas Metal Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.ay-pas.com



318

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

Matesis Mühendislik, Haziran 2016 tarihinde İrfan İnanç YILDIZ ve Selim KAYAN tarafından kurulmuştur. 
Binaların Mekanik Tesisatlarının projelendirilmesi ve taahhüdü amacıyla kurulan şirket, kurulduğu günden 
itibaren müşterilerine kaliteli mühendislik hizmeti verme amacındadır.

Özellikle yüksek katlı binalar, eğitim binaları ve karma projeler konusunda uzman kadrosuyla çalışan Matesis 
Mühendislik, yüzyılların mesleği mühendisliği, teknolojiyle buluşturuyor.

Matesis Mühendislik olarak hizmet verdiğimiz tasarım, danışmanlık ve taahhüt alanlarında günümüz modern 
kompleks yapıları için gelişmiş teknoloji, bilgi ve deneyimi eklemleyerek mekanik projelerde doğru malzeme, 
optimal maliyet ve zaman çözümleri üretiriz.

Bilginin proje bazlı optimizasyonunu sağlayarak tasarım aşamasından saha süreçlerine, tüm adımlarda 
müşterilerimizin yanında olur, projeyi çevresel, kültürel, maliyet, hız, güvenilirlik ve kalite başlıklarıyla bütünsel 
ele alırız.

Kadromuzda görev alan uzmanlarımızla proje ihtiyaçlarına göre ekiplerimizi oluşturup, odaklanmış bilgi ve 
tecrübe ile mükemmelliği hedef alırız.■

Matesis Mühendislik Mak. Tes. Müh. Müş. Proje ve Tic. A.Ş.

www.matesismuhendislik.com
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Firmamız; Endüstriyel Soğutma ve Klima sektöründe uzun yılların vermiş olduğu bilgi ve beceriyle 2016 yılında 
“Net Soğutma-Isıtma Sistemleri” adıyla kurularak değerli müşterilerimize malzeme tedarikçisi olarak hizmet 
vermektedir. 

Genç bir firma olmamıza rağmen, küresel dünyada gelişen teknolojinin takipçisi olarak ürün yelpazemizi 
günden güne genişletmekteyiz. Güler yüzlü ve tecrübeli çalışma arkadaşlarımızla sektörle ilgili tüm taleplere 
kalite ve uygun fiyat prensibiyle Türkiye genelinde hızlı bir şekilde cevap verebilmekteyiz. 

Net Soğutma “Bizde Her Şey Net” sloganıyla yola çıkarak kalite ve güvende şeffaflığı seçmiş; tercih etmenizde 
onlarca sebebi bünyesinde barındıran, gelişime açık, genç ve dinamik bir firmadır.■

Net Soğutma Isıtma San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.netsogutmaklima.com
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1980 yılında başta beyaz eşya olmak üzere, otomotiv, makina, treyler, savunma sanayi, gıda makinaları, inşaat 
sektörlerine mamul ve yarı mamul demir, çelik ve sac imalatı yaparak başladı. Yıllar içinde bilgi birikimimiz 
arttı, üretim gücümüz katlandı. 

Sürekli gelişim ve büyüme vizyonu ile 2016 yılında ticari soğutucular üreterek Greencooler markasını yarattık. 
Greencooler Markamız ile sektörün önde gelen markalarına dikey/yatay vitrin soğutucuları ve derin 
dondurucular tasarlayarak, uzun yıllar güvenle kullanılan, dayanıklı soğutucu ve dondurucular üretmek ana 
amacımız oldu. 

Coolermed markamız ile; sağlık sektörünün kalite, güvenilirlik ve yenilikçi çözümler ihtiyaçlarına tam cevap 
veren, yüksek kalite standartlarına uygun, soğutucular ve dondurucular üretmeye başladık. 

Konusunda uzman tasarımcılar ve mühendislerden oluşan AR-GE Merkezimiz, özel tasarım ürünler ile 
firmaların marka değerini arttıracak projeler yapmaktadır.■

Öztaş Saç Demir İnş. Met. Mam. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.oztasdemir.com.tr
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Sektöründe lider CFM Soğutma ve Otomasyon A.Ş. Endüstriyel Soğutma, Klimatizasyon, Bina Yönetim 
sistemleri, Endüstriyel ve Otomasyon yazılımları, IoT ve yapay zeka konularında, dinamik ve deneyimli ekibiyle 
aktif ve etkin olan, hız kesmeden devam ettiği AR-GE çalışmaları ve rakiplerinin hiçbirinde bulunmayan ek 
hizmetleriyle, çağın gereklerini yakalamış, sürdürülebilir endüstri dinamiklerini etkin bir şekilde kullanan, 
global ölçekte ve sektöründe lider bir firmadır. İzmir Atatürk Organize Sanayii Bölgesinde 6500m2 alanda hizmet 
veren genel merkezinde, showroom ve yüksek miktarda stok içeren depoya, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 
Teknopark kısmında iki adet yazılım ofisine ve Ege Üniversitesi, Ege Teknopark kısmında IoT Teknolojileri 
ofisine sahiptir.

Dünya çapında kabul gören teknolojilerle ürettiği çözümler ve sektörün en iyi markalarıyla kurduğu iş ortaklıkları 
neticesinde rakiplerinden sıyrılan CFM, Türkiye ve Ortadoğu marketine HVACR (Heating Ventilating Air 
Conditioning & Refrigeration) alanında kompresörler, akış kontrol ekipmanları, kontrol cihazları, yazılımlar, 
IoT ve yapay zeka çözümleri sağlamaktadır. Firmamız iyi organize olmuş yapıdaki deneyimli ekibi ile satış ve satış 
sonrası süreçte marketimize teknik destek sağlamaktadır. Buna ek olarak HVACR ve BMS marketine müşterilerin 
ihtiyaçlarına göre basit ve gelişmiş otomasyon kontrol algoritmalarını oluşturarak, kontrol elemanları sağlayıp 
yazılımlarını kendi yazılım bölümü ile oluşturmaktadır. IoT teknolojileri ile oluşturduğu bu otomasyonları 
yapay zeka ve bulut teknolojilerinin en güncel yetileriyle donatarak mobil ekrandaki bir tek dokunuşla binlerce 
farklı coğrafyadaki yerel cihazların yönetimini sağlayabilecek bir iş akışına dönüştürmektedir. Böylece CFM 
seçkin müşterilerine, kompresörler, kontrolcüler, akış kontrol ekipmanları, fanları ve üstün yazılım kabiliyeti 
ile donanım seçiminden yazılıma, sahada devreye almaktan, sistemlerin eğitimlerine, IoT servislerinden yapay 
zeka destekli izleme sistemlerine kadar birçok unsurda hizmet etmekte ve sektörün her türlü ihtiyacını verimli 
çözümlerle karşılamaktadır. 

CFM, etik değerlere uyarak ve yenilikçi yüksek kalitede çözümler sunma vizyonuyla, yüksek performanslı ve 
teknik olarak ideal çözümler sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçlar. Yeni ve katma 
değer yaratma misyonu ile müşterileriyle uzun süreli ilişkiler kurarak onlarla partner ve çözüm ortağı olarak 
yoluna yatırımlarla ve personel gelişimiyle devam etmektedir.

CFM Soğutma ve Otomasyon A.Ş.

www.cfm.com.tr
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Birim Teknik; ısıtma - soğutma, havalandırma, iklimlendirme, yangın söndürme, endüstriyel tesisler, sıhhi 
tesisat, bina otomasyonu, mekanik tesisat konularında; teklif, uygulama ve mühendislik hizmetleri sunmak 
amacıyla 2010 yılında kuruldu. Birim Teknik’i kurarken amacımız, mekanik taahhüt alanındaki yenilik ve 
gelişmeleri yakından takip edip, tecrübelerimizle birleştirerek, sektörün güvenilir, saygın firmaları arasında yer 
almaktır.

Bugün Birim Teknik olarak geldiğimiz noktada, genç ve dinamik kadromuzla birlikte, müşterilerimize verdiğimiz 
değer, oluşturduğumuz güven, farklı bakış açılarıyla sunduğumuz çözümler, bilgiye, yeniliğe ve yaratıcılığa açık 
olma ilkelerimizle birlikte, kısa zaman içinde dikkate değer bir gelişme gösterdiğimizi düşünüyoruz. 

Firmamız, mekanik tesisat, yangın tesisatı, buhar ve basınçlı hava tesisatları, sıhhi tesisat sistemleri, ısıtma- 
soğutma sistemleri, havalandırma ve baca sistemleri, radyant ısıtıcı, yerden ısıtma, ısı pompası, endüstriyel 
tasarım işleri yapmaktadır.■

Birim Teknik Isı. Soğ. Tek. Malz. Tic.

www.birimteknik.com.tr
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Ege Vizyon Elektronik ve Makine 2005 yılında Denizli’ de faaliyet başlamıştır. Kurulduğu tarihten bu yana 
elektronik, tekstil makinalarının bakım ve onarımı ile otomasyon hizmeti veren ve bu alanlarda çalışmalarını 
sürdüren firmamızın teknik kadrosu, gazlı soğutma sistemlerindeki enerji maliyetlerinin yüksek olmasını 
dikkate alarak, fizibiilte çalışmaları yaptı. 2008 yılında da evaporatif soğutucuları konusunda çalışmalara hız 
verdi.

Firmamız başta sanayi kuruluşları olmak üzere, küçük ve orta ölçekli işletmelerde enerji maliyetlerinde %90 
oranında tasarruf yapılmasını sağladı. 2011 yılında da “Springday” markamızı oluşturarak, ulusal ve uluslararası 
piyasalarda boy göstermeye başladı.

Güçlü teknik kadrosu ve satış ağıyla hizmet veren Springday, hayatın her alanında tasarruflu serinlik ve sağlıklı 
bir yaşam sunuyor. Springday “Çalışana sağlık, işverene tasarruf ” anlayışıyla hizmet ağını genişletip, yoluna 
devam ediyor.

Sloganı; “İnsan ve Çevre” olan “Springday” çöl sıcaklarına meydan okuyup, ucuz ve sağlıklı serinlik olanağı 
sağlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor.■

Ege Vizyon Elektronik Makina

www.springday.com.tr
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Erhalim Mühendislik, ticari faaliyetlerine 2001 yılında başlamış ve başlangıcından itibaren sektörde genç, 
dinamik ve yenilikçi yapısıyla ilklere imza atmayı hedef edinmiştir. 

İbrahim ERHALİM, elektrik konusundaki mesleki teknik bilgisinin üzerine, Makina Mühendisliği ünvanı 
ile birlikte özellikle konut ve konfor alanında önemli projelere imza atmış ve firma isminin kaliteyle birlikte 
anılmasını sağlamıştır. Şirket sahibi olan İbrahim ERHALİM, 25 yıldır sektörde faaliyet göstermekte olup,               
18 yıldır Erhalim Mühendislik'te mekanik tesisat, taahhüt ve uygulama yapmaktadır. 

Son dönemlerde Seramiksan Vitrifiye fabrikasının ısıtma sistemleri, Seramiksan ana depolarının yangın 
sistemlerinin kurulması, İzmir Özel Türk Koleji kampüs binasının, Muğla’da yer alan Ermaş Madencilik 
firmasının mekanik tesisat işlerini gerçekleştirmiştir. Bunlara ek olarak konut işleri de yapmaktadır. ISO 9001 
sertifikasyon sistemi ile ilgili çalışmaları devam etmektedir.
  
Sektörel deneyimi ile teknik altyapısı güçlü bir yapıya sahip olan Erhalim, ailesi olarak kabul ettiği müşterilerine 
maksimum hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda gerek şirket içi, gerekse şirket dışı çeşitli 
eğitim faaliyetleri sürdürerek en son teknolojik gelişmeler takip edilmektedir. Bunun ışığında, günümüzde 
özellikle enerji verimliliği ve çeşitliliği faaliyetlerine verilen önemi de özümseyen Erhalim, sistem kurulumlarında 
da en uygun çözümleri sunabilmektedir. Bu doğrultuda kurumlarda kazandığı bilgi birikimi ve tecrübeyi, 
yenilikçilik anlayışıyla üretim ve inovasyon faaliyetlerinde de bulunarak, mekanik taahhüt sektöründe öncü 
çalışmalarına devam etmektedir.■

Erhalim Isı. Soğ. Cih. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

www.erhalim.com
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1967 yılında faaliyetlerine başlayan ALDAĞ A.Ş., iklimlendirme sektöründe pek çok ilke imza atmıştır. Yarım 
asrı aşkın tecrübesini günümüz dünyasının gerektirdiği dinamizmle birleştiren ALDAĞ, geçmişine yakışan bir 
gelecek perspektifi ile yoluna devam etmektedir. Türkiye’nin iklimlendirme sektöründeki ilk imalat yatırımı 
olan ALDAĞ faaliyetlerine su soğutmalı grupların üretimi ile başlamış, daha sonra ısı geri kazanım cihazı, havuz 
nem alma santralı, paket tipi hijyenik klima santralı ve modüler tip soğutma grupları gibi pek çok ürününün 
ülkemizdeki ilk yerli imalatçısı olmuştur. 

2018 yılının son çeyreğinde İstanbul’daki üretim süreçlerinin tamamını Manisa Akhisar Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki 32.000 m2’si kapalı olmak üzere toplamda 38.000 m2 alana kurulu olan fabrikasına nakletmiştir. 
Bu fabrika “Yeşil Bina” özelliğine sahip çevre dostu bir yapı olmakla beraber, Türkiye’nin merkezi iklimlendirme 
sistemleri alanındaki en büyük üretim tesisi olma özelliğini de taşımaktadır. ALDAĞ’ın merkez yönetim ofisi 
İstanbul’da yer almakta olup, ayrıca İzmir, Ankara, Bursa, Adana ve Antalya’da 5 bölge ofisi bulunmaktadır. 
Şirket bünyesinde 110’u beyaz yakalı olmak üzere toplam 270 çalışan istihdam edilmektedir.

İnovasyona dayalı sürdürülebilir büyüme anlayışı temelinde bir yönetim felsefesi oluşturan ALDAĞ, gelecek 
yarım asrın pazar dinamiklerini belirleyecek unsurların; enerji verimliliği, çevrecilik ve dijitalleşme olduğu 
inancıyla tüm AR-GE ve üretim politikalarını bu perspektif üzerinden dizayn etmiştir. Rakamsal büyümeden 
ziyade “Değer Yaratma” anlayışına odaklanan bir yönetim kültürünü benimsemiş olan ALDAĞ yarım asırdan 
daha uzun bir süreye uzanan tarihini, saygınlığını ve güvenilirliğini en önemli sermayesi olarak addetmiştir. 
Sürekli gelişim ve değişimi kurumsal karakterinin ayrılmaz bir parçası olarak gören ALDAĞ, bunu sağlamanın 
temelindeki asli unsurun insan kaynağına ve teknolojiye yapılan yatırım olduğu prensibiyle hareket etmektedir. 

“Toplumun faydasına olan, benim için de faydalıdır.” ilkesini benimsemiş olan ALDAĞ, daima sosyal 
sorumluluk bilincini hem yönetim hem de çalışanların nezdinde ön plana çıkarmıştır. Sivil toplumun temelinde 
yatan “Gönüllülük” anlayışı şirket içi ve dışındaki tüm süreçlerde teşvik edilmektedir. ALDAĞ, tarihinin ve 
konumunun vermiş olduğu sorumlulukla sosyal meselelerin çözümünde sivil toplum kuruluşlarına (STK) 
her daim destek vermiştir. Sektörel ve ulusal kalkınmanın en önemli unsurlarından birinin gelişmiş bir “Sivil 
Toplum” anlayışı olduğuna inanmaktadır.■

Aldağ Isı. Soğ. Klima San. ve Tic. A.Ş.

www.aldag.com.tr
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ROTHENBERGER, 70 yılı aşkın bir süredir sektöre yüksek kalite boru işleme alet ve makineleri üretmektedir. 
6.000 adetten fazla ürünle sektörün en geniş ürün yelpazesini sunarak müşterilerine tek bir adresten hizmet 
alabilme imkânı sunmuştur. Hedefimiz, müşterilerimizin çalışmalarını kolaylaştırarak en kısa zamanda en verimli 
işi yapmalarına yardımcı olmaktadır. Ürünlerimizin %60’dan fazlası kendi fabrikalarımızda üretilmektedir. Bu 
şekilde ürünlerin kalitesi en yüksek standartlarda tutulduğu gibi yaratıcı ve yeni ürünler konusunda da her 
zaman en öndeyiz. Ürünlerimizle ilgili 200’den fazla patent ve markamızla sektörümüzün lideriyiz.

Tüm dünya çapında 500’den fazla satış danışmanı ile müşteri ve partnerlerimizin her zaman yanındayız. Ürün 
demonstrasyonlarıyla ve kişiye özel profesyonel eğitim ve tanıtımlarımızla, müşteri ve partnerlerimizin sektördeki 
yenilik ve gelişmeleri takip edebilmelerine yardımcı oluyoruz. Bayilerimizi ve ustalarımızı İstanbul’daki eğitim 
merkezimizde ağırladığımız gibi özel eğitimler için Almanya’daki TEC -Center’den yararlanmaktayız. Eğitim ve 
ürün tanıtım talepleriniz için bizi her zaman arayabilirsiniz.■

Rothenberger Tes. Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

www.rothenberger.com.tr
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Ven Grup; 20 yılı aşan tecrübeye sahip yönetim kadrosuyla iklimlendirme ve havalandırma sistemleri konusunda 
kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu sistemlerin imalatını ve montaj hizmetlerini yapmaktadır.

Amacımız; müşterilerimiz için kalite, fiyat ve lojistik açıdan beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve her 
zaman öncelikli tercih edilecek iş ortağı olmaktır.

Ven Grup olarak geçmişten gelen tecrübe ve birikimini toplam kalite anlayışı ile birleştirerek müşteri 
memnuniyetini ve beklentilerini zamanında ve rekabetçi fiyatlarla karşılayan, kaliteden ödün vermeden, gelişen 
teknolojiyi yakından takip eden, dürüstlüğe ve satış sonrası hizmete büyük önem veren, kaliteyi ön planda 
tutarak hızlı bir üretim sistemi uygulayan firma olmanın gururunu yaşamaktayız.•

Vengrup  İklimlendirme Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.vengrup.com
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GMD, 1995 yılında Ankara’ da kurulmuş olup, ticari ve endüstriyel yapıların mekanik tesisat sistem tasarımları 
konusunda hizmet vermektedir. Merkez ofisi Ankara’ da olmak üzere İzmir’de bir şubesi bulunmakta ve 
toplam 39 personel (20 makina mühendisi 14 tekniker ve 5 idari) ile inşaat ve mühendislik sektörüne hizmet 
üretmektedir.

Moskay Mühendislik 2000 yılında kurulmuş olup Ankara ve İstanbul ofislerindeki 20 kişilik teknik ekibi ile yurt 
içi ve yurt dışında pek çok, havalimanı, ticari bina, AVM, Otel, Ofis, konut ve spor tesisi projelerini başarı ile 
tamamlamıştır.

GMD ve Moskay Mühendislik şirketleri 2016 yılında İstanbul Yeni Havalimanı projesi ile başlayan ortaklıklarını 
GMD Moskay Mühendislik Ltd Şti. adı altına birleştirmişlerdir.

GMD Moskay Mühendislik Ankara İstanbul ve İzmir ofislerinde proje faaliyetlerine devam etmektedir. Tasarım 
ekipleri 4 gruptan oluşmakta olup, yönetim ve ticari yapılar, hastane ve konaklama tesisleri, spor tesisleri, 
endüstriyel yapılar, ulaşım ve toplanma amaçlı yapılar konularında uzmanlaşmıştır. GMD Moskay, sektöründeki 
gelişmeleri yakından takip etmekte ve üstlendiği projelerde yenilikçi ve sürdürülebilir tasarım yaklaşımları 
geliştirmeye çalışmaktadır. Projelerini yüksek kalitede CAD çizimleri yada Revit MEP yazılımı kullanarak BIM 
modelleri halinde üretmektedir. 

GMD Moskay, ülkemizde ve yurt dışında son yıllarda büyük büyüme kaydeden yapı sektöründe nitelik ve 
nicelik bakımından önemli projelerde görev almış ve almaya devam etmektedir.■

GMD Moskay Mühendislik Müş. Ltd. Şti.

www.GMD Moskay.com
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Fanko; havalandırma sistemlerinin, istenilen özelliklerde tasarımından işletmeye alınması ve işletme 
sürelerinde gereken uzman mühendislik hizmetleri ile beraber, havalandırma sistemlerinin tüm cihaz, ekipman 
ve aksesuarlarının üretimi, temini, satış ve servisini gerçekleştirmektedir.

Fanko; yapıların ve sistemlerin havalandırma sistemlerinden beklediği koşulların ve işlevlerin; aksamadan, 
kesintisiz, enerji verimli, çevreye dost, insan sağlığına ve can güvenliğine duyarlı biçimde yerine gelebilmesini 
gözeterek, yapı ve sistemlerin yatırımcıları, tasarımcıları, işletmecileri ve kullanıcılarına katkı sağlama; bunun 
için bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uzman insan değerlerine yatırım yapma anlayışı 
ile faaliyetlerini sürdürmektedir.•

Fanko Havalandırma Isı. Soğ. Tes. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.

www.fanko.com.tr
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Arel Havalandırma Sistemleri, 2010 yılında İzmir’de havalandırma sektörüne hizmet vermek üzere mekanik 
tasarım firması olarak kuruldu. 2010 yılından itibaren de bu konuda faaliyet göstermektedir. 

Orijinal spiro İsviçre makina ile yuvarlak kesitli kanal üretimine başlayan Arel Havalandırma Sistemleri, 
havalandırma sektöründe ve özellikle imalathaneler, üretim tesisleri ile gıda sektörü için hizmet vermektedir.

Arel Havalandırma Sistemleri, dikdörtgen kesitli kanalları ve bu kanallara ait fitingsleri de üretmektedir. 
Modern imalat sahasında tam otomatik makinaler ile üretim yapılmaktadır. Galvaniz, alüminyum ve paslanmaz 
çelikten mamul olarak üretebilen yuvarlak ve dikdörtgen kesitli hava kanalları ve bağlantı elemanları, Jet-cap ve 
susuturucular müşterinin isteği doğrultusunda izolasyonlu (ısı ve ses) ve boyalı olarak imal etmektedir.■

Arel Havalandırma Sistemleri Meriç ÖZTÜRK

www.arelhavalandirma.com
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Isıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe öncelikli tercih edilen bir tedarikçi firma olarak 2015 yılında 
Fuat ALGÜVERCİN tarafından kurulmuştur. Vizoynumuz, yer aldığımız sektörde bölgemiz ve ülkemizde ana 
aktörlerden biri olmak, iş ortaklarımıza ve ülkemize en iyi hizmeti vermek, her yönümüzle mükemmel olmak, 
daima bir adım önde olmak, misyonumuz müşterilerimize en iyi hizmeti sağlayarak bölge ve ülke ekonomisine 
katkı sağlamak, müşterilerimizle güçlü, kalıcı ve şeffaf ilişkiler kurmak, farklı ürün çeşitlerini bulundurup 
müşterilerimizin beklentilerini karşılamak, sürekli gelişmeye açık sağlam kurumsal kimliğimizi korumaktır.

Firmamız, Armacell elastometrik kauçuk köpüğü boru ve levha yalıtımı ürünleri satış ve pazarlaması Ege 
Bölge Bayiliği, Flexiva esnek flexibil alüminyum izoleli, izolesiz ve pvc hava kanalı ve bağlantı brandası satış ve 
pazarlaması Ege Bölge Bayiliği, Link havalandırma kanal flanşı ve bağlantı elamanları satış ve pazarlaması Ege 
Bölge Bayiliği, Vortice kanal fanları satışı ve pazarlaması Ege Bölge Bayiliği, Akusticell yanmaz akustik sünger 
satış ve pazarlaması, Polietilen boru ve levha yalıtımı satış ve pazarlaması, taşyünü,camyünü,seramik yünü ve 
yalıtım yardımcı ürünleri satış ve pazarlaması yapılmaktadır.■

Damla İklimlendirme İzolasyon Havalandırma Ekip. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.damlaiklimlendirme.com.tr
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Firmamız 2018 yılının başında kurulmuş olup kısa sürede iklimlendirme ve soğutma malzemeleri tedarik ve 
satışında sektörün önde gelen firmaları arasında yerini almıştır. 

Dünyaca ünlü soğutma malzemelerinin distribütörlüğünü ve satışını yapmaktayız. Firmamız, müşterilerimize 
en hızlı, en güvenli ve en uygun fiyatlarla hizmet vermeyi amaçlamaktadır.■

Jet İklimlendirme Soğutma Malz. San. Tic. Ltd. Şti.

www.jetsogutma.com



333

1990-2020 /  30 Yıl lık Yolculuğumuz

Tayfun İklimlendirme, Nisan 2018 yılında Telat MUŞKARA tarafından ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve 
yalıtım sektöründe faaliyet göstermek amaç ile kurulmuştur.

Kendi sektöründe hizmet veren sektöründe öncü firmaların ana bayiliğini alan Tayfun iklimlendirme ve Tesisat 
Malzemeleri A.Ş, İzmir Gıda Çarşısı’nda toptan ve perakende satış yapabileceği bir stok alanı ve İzmir Pancar 
Organize’de depolama alanı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Aynı zamanda ana bayiliğini yaptığı sektörün 
öncü firmalarına ait yedek parçaların tedarik ve satışını da yapmaktadır.

Yakın bir gelecekte İzmir bölgesinin dışında da aktif bir satış ağı oluşturmayı hedefleyen Tayfun İklimlendirme, 
ürün gamındaki çeşitliliği arttırarak güçlü bir tamamlayıcı ürün tedarikçisi durumuna gelmeyi amaçlamaktadır. 

Müşterilerine doğru ürün, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası ile hizmet vermekte olan Tayfun İklimlendirme, 
müşterilerinin ürün ihtiyacını en hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı hedefleyerek müşteri memnuniyetini her 
şeyin üstünde tutmaktadır.■

Tayfun İklimlendirme ve Tesisat Malzemeleri A.Ş.

www.tayfuniklimlendirme.com
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Akantel, müşterilerine en hızlı hizmeti sağlayabilmek için ebmpapst’ın ürün gamında yer alan farklı ürün tiplerini 
stoklarında hazır bulundurmakta ve müşteri özellikli projeler için de teknik destek vermektedir. Firmamız her 
zaman müşterilerinin çözüm ortağı olmayı ve Türkiye pazarında daha rekabetçi olabilmek adına mümkün olan 
en iyi ticari koşulları sunmayı ilke edinmiştir.

Akantel olarak felsefemiz, ısıtma-soğutma-havalandırma ve hava hareketinin gerektiği alanlarda yer alan 
müşterilerimiz ile her zaman yakın ilişkiler içerisinde olmaktır. Faaliyete başladığımız ilk günden bu yana 
müşterilerimizle sürdürdüğümüz çözüm ve teknoloji ortaklığı Ebmpapst ürünlerinin kalite ve güvenilirliği ile 
birleştiğinde, ebmpapst’ın uluslararası marka imajını Türkiye’de de ortaya çıkarmıştır.■

Akantel Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

www.ebmpapst.com.tr
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Masvent, her geçen gün gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, uzmanlaşmış kadrosu ve modern makina 
parkuruyla yürüttüğü imalatlarıyla havalandırma sektöründe başarıyla hizmet vermektedir.

Firmamız; Klima Santralleri, Hücreli Aspiratör, Isı Geri Kazanım Cihazları, Havalandırma Sistemleri ve 
Davlumbaz İçi Yangın Söndürme Sistemleri imalatları ve montaj faaliyetlerini başarıyla yapmaktadır.

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO9001 ve TSE belgelerine sahiptir.■

Masvent Isıtma Soğutma İklimlendirme San. Tic. A.Ş.

www.masvent.com.tr
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Argemsan Eğitim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2014 yılında eğitim sektöründe hizmet vermek üzere 
Balıkesir’de kurulmuştur. Üniversite ve meslek liselerine ısı transferi,  akışkanlar mekaniği, termodinamik, 
yenilenebilir enerji, iklimlendirme, ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri gibi 13 farklı alanda 150 çeşit eğitim 
seti üretmektedir. Aynı zamanda faaliyet alanı kapsamında Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Argemsan, 
akademik çalışmalarını hayata geçirmek isteyen yükseköğretim kurumları ve diğer eğitim kurumlarındaki 
akademisyenler ve ÜR-GE çalışmasında bulunmak isteyen firmalar için AR-GE ve inovasyon çalışmaları 
sonucu projeler üretmekte ve bu tür projelerin özel deney ve test cihazı üretimi faaliyetlerini etkin bir şekilde 
sürdürmektedir. 

Bunun yanında savunma sanayi firmalarının ihtiyaç duyduğu deney ve test düzeneklerinin de üretimini 
yapmaktadır. 

Argemsan; Türkiye’de ilk kez üretilen deney ve test cihazları ile birçok kurum ve kuruluşun AR-GE faaliyetlerine 
destek olmaktadır. Geçmişten elde edilen tecrübe ile bugün faaliyet alanlarını genişletmeye, üretim kapasitesini 
arttırmaya devam etmektedir. 

Firmamız, kuruluş ilke ve prensiplerinden vazgeçmeden, sektörünün güvenilir markası olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Kaliteden ödün vermeden ekonomik ürün ve hizmeti zamanında sunarak, yurt içi-yurt dışı 
satışlarını her geçen gün daha da genişletmektedir.■

Argemsan Eğitim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.argemsan.com
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Bomaksan; 1986 yılından bugüne HVAC sektöründe Tesisat Mühendisligi alanında, sistem tasarımından 
uygulamaya kadar tüm süreçleri basarıyla tamamlayan, satıs sonrası servis ve bakım hizmetleri ile de 
müsterileriyle uzun süreli birliktelikler olusturan, genç, dinamik, yeniliklere açık ve çevreye saygılı bir firmadır.

Son yıllarda, küresel ısınma ile tüm dünyada giderek artan çevre bilinci ve uluslararası antlasmalar geregi 
alınması zorunlu kılınan önlemler çerçevesinde, Endüstriyel Havalandırma, Gaz Arıtımı ve Filtrasyon sektörü 
özel bir önem kazanmıstır. Bu gelişmelere paralel olarak Bomaksan Toz Toplama, Gaz Arıtımı ve Filtrasyon 
cihazları üretimine girmis ve kısa sürede adından övgüyle söz ettirmeyi basarmıstır. Uygulamaları arasında 
çesitli Endüstriyel tesislerin toz, gaz ve duman problemlerine yönelik sundugu basarılı çözümler ile ön plana 
çıkmıstır. Bu sektöre yönelik Jet-Pulse Filtreler, Santrifüj Fanlar, Siklonlar ve Yağ Buharı Filtreleri üretmekte, 
Gaz Arıtımı konularında da hizmet vermektedir.■

ENDÜSTRİYEL HAVA FİLTRASYON SİSTEMLERİ

Bomaksan Endüstriyel Hava Filt. Sist. San. Tic. A.Ş. 

www.bomaksan.com
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Frigoduman Soğutma San. ve Tic. A.Ş. kurucusu A. Kemal DUMAN önderliğinde 1973 yılından bu yana 
endüstriyel soğutma sektörüne hizmet vermektedir. 

Deneyimimiz ve geleceğe dönük yüzümüz ile sektörün ihtiyaç duyduğu, duyabileceği ürünleri bulup ülkemize 
getiriyor, değerli sektör paydaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinden tanınmış 
markaların Türkiye ve komşu ülkeler için temsilciliğini bünyesinde barındıran Frigoduman, bunların dışında 
da gerek kendi markasıyla gerek başka markalarla sektörün ihtiyacına uygun ürünler tedarik edebilmektedir.

İzmir, 1. Sanayi Sitesinde 3.400 m2 merkez binamız, 1200 m2 İstanbul Dolapdere Şubemiz ve pek çok ildeki değerli  
iş ortaklarımız ile sektörün en yoğun olduğu bölgelerde ülkemiz soğutma sektörüne ulaşıyoruz. Yıllardan beri 
bu sektörde aktif bir firma olmanın verdiği alışkanlıkla sürekli olarak değişiyor, gelişiyor ve yatırım yapmaya 
devam ediyoruz. 

Bundan sonra da çağın gerekliliklerine ve dünyadaki son değişimlere ayak uydurmak, müşterilerimiz için ürün 
satışına ek değerler üretmek başlıca hedefimizdir.■

Frigoduman Soğutma San. ve Tic. A.Ş.

www.frigoduman.com.tr
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Lotus Technic, endüstriyel tesisler başta olmak üzere farklı sektörlerden firmalara; yangın söndürme, endüstriyel 
havalandırma, toz toplama ve basınçlı hava sistemleri gibi mekanik tesisat hizmeti sunmak üzere 2019 yılında 
kurulmuştur. 

Uluslararası yayın ve standartları olduğu kadar, proje yönetim metodolojilerini ve dijitalleşmeyi de süreçlerine 
dahil ederek işinde öncü olmayı hedefleyen Lotus Technic, müşteri memnuniyeti esasıyla tüm ihtiyaçlarına 
yönelik özgün sistemleri tasarlayıp uygulayabilmekte ve kısa sürede özel çözümler geliştirmektedir. 

Bünyesinde çalışanların deneyim ve köklü geçmişini, işinin detaylarına hakim olan genç ve dinamik kadrosunun 
teknik bilgisiyle buluşturan Lotus Technic, sağladığı artı değer sayesinde müşterileriyle uzun vadeli çözüm 
ortaklıkları kurmayı hedeflemektedir. Şirket içi ve dışı eğitimlerle hem kendi ekibinin hem sektör paydaşlarının 
gelişimini destekleyen Lotus Technic, aynı zamanda gerek tasarım süreçlerinde gerekse saha uygulamalarında 
doğa ve çevreyi gözetmektedir. Bu amaçla uluslararası tüm standartları uygulayan Lotus Technic, dünyanın ve 
yeni nesillerin geleceğinin sürdürülebilir yöntemlerden geçtiğinin bilinciyle tüm yurt içi ve dışı çalışmalarına 
devam etmektedir.■

Lotus Mekanik San. ve Tic. A.Ş

www.lotustechnic.com.tr
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