
e-bültene s s i a d

ESSİAD Yönetim Kurulu

Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Güray KORUN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ebru KARAKIRAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Can İŞBİLEN
Sayman

A.Sait GÜRSÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer BARLAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhan GÜNDOĞAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mustafa SEZER
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Duygu ÖZTAŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Tolga ÜSTÜN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Özay ERVARDAR BİLGİCİ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ümit ÇALLI
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Yayına Hazırlayan

Gülcan ÖRTEL
İdari İşler Sorumlusu 
Grafiker / SD / e-bülten

Sevda YEŞİLKAYA
Proje Uzmanı 

01/06/2018 - 31/08/2018 • Sayı: 79

/ essiad/ sogutmadunyasi / essiad / essiad

essiad@essiad.org.tr

E S S İ A D  M o b i l  D ü n y a d a !

/ essiad.dernek



2

e-bülten
e s s i a d

01/06/2018 - 31/08/2018 • Sayı: 79

               Değerli ESSİAD Üyeleri, Sevgili Okuyucularımız,

Bazen sıcak, bazen yağmurlu geçen haziran ve temmuz aylarını geride 
bırakmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz ayların; Derneğimiz için oldukça yoğun ve 
verimli geçirdiğimize inanıyorum. Soğutma dünyası dergimizin yanında ilk defa 
çıkardığımız Oteller özel eki ile ilgili inanılmaz olumlu yorumlar ve tebrikler geldi. 
Bu geri dönüşler bizi oldukça motive etti. Bu konuda; Başkanımız Sayın; Hakan 
SEMERCİ’nin vizyonu ve özel ek ile ilgili bütün çalışmalarda harcadığı emek ve 
bize gösterdiği destek için teşekkür ederiz. Tabi ki bu bir başlangıçtı. Şimdi ki 
çalışmamız Hastaneler özel ekidir. Soğutma Dünyası dağıtım listesi ile birlikte 
Türkiye’deki tüm özel/resmi 3500 hastaneye, İl Sağlık Müdürlüklerine, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşların ‘’ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’’na, özellikle hastane 
tesisatı konusunda uzmanlaşmış proje ofisleri ve tasarımcılara ulaştırılacaktır.

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde; 26.Haziran2018 tarihinde Haluk SELVİ’ nin sunumuyla, ‘’Şirketler 
nasıl değerlenir, şirket değeri nasıl arttırılır?’’ konu başlığı altında üyelerimiz için eğitim semineri düzenledik. 
Düzenlediğimiz eğitimiz içerisinde; Şirketlerde stratejik yönetim ve önemi, maliyet düşürme ve şirketlerde 
karlı büyüme, şirket değeri, şirket değerleme yöntemleri, ulusal ve uluslararası ortaklıklar ve birleşmeler nasıl 
yapılır? Konularına değinilirken, katılımcıların edindiği tecrübeler gerçek hayatta yaşanılan örneklerle verildik. 
Bu sayede şirketlerin yaşadığı bu sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olduk. Düzenlediğimiz bu 
eğitim seminerine katılan tüm üyelerimiz için faydalı olduğunu düşünmekteyiz. Söz konusu etkinliğimizde 
nazik davetimize katılan Haluk SELVİ Bey’e ziyareti ve değerli paylaşımları için teşekkür ediyoruz.

20 Haziran 2018 tarihinde Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen, 2017- 
2018 Dönemi 9. Semineri, “Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Anlayışın Önemi” konusunda gerçekleştirildi. 
MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi Ege Salonu’ndaki etkinliğe, Konuşmacı olarak Figen GÖRÜCÜ katılırken 
Seminer Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Macit TOKSOY yaptı. Söz konusu Etkinliğe Derneğimizi temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin T. ERDOĞMUŞ ve EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı.

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

Gelecek olan ayın, hepimiz için geçtiğimiz ayda olduğu gibi yoğun ve verimli geçmesini diliyorum.

En derin saygı ve sevgilerimle,

Serhan GÜNDOĞAR
Yönetim Kurulu Üyesi

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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20 Haziran 2018 tarihinde Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen, 2017-
2018 Dönemi 9. Semineri, “Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Anlayışın Önemi” konusunda gerçekleştirildi. 
MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi Ege Salonu’ndaki etkinliğe, Konuşmacı olarak Figen GÖRÜCÜ katılırken 
Seminer Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Macit TOKSOY yaptı. Söz konusu Etkinliğe Derneğimizi temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin T. ERDOĞMUŞ ve EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı.

CETIAT Toplantısı
E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

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

ESSİAD Ailesine Ön muhasebe Sorumlusu Göreviyle;
 Elif KOÇYİĞİT Katıldı

Sivil Toplum Kuruluşlarında Stratejik Anlayışın Önemi Seminerine Katıldık

01.06.2018 tarihinde dernek merkezimizde EHİS 
LAB Projemiz ile ilgili olarak CETIAT firması yetkilileri 
ile toplantı gerçekleştirdik. CETIAT Fransa’nın Lyon 
şehrinde kurulu, sektör ürünlerimize ait testleri 
de gerçekleştiren termodinamik bilimleri, akustik, 
aerodinamik ve akışkanlar mekaniği alanlarında 
çalışmalar yapan bir test ve kalibrasyon laboratuvarıdır. 
Toplantıya CETIAT’tan HVAC Kapasite Müdürü Herve 
MICHAL ve HVAC Akustik Müdürü Francois BESSAC’ın 
yanısıra ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi Ümit ÇALLI, Denetleme Kurulu Başkanı Akın KAYACAN, Disiplin Kurulu 
Üyesi Bekir CANSEVDİ, Genel Sekreter Aylin GEL, EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ ile Yapı 
Proje Müelliflerimiz Birok firmasından Şükrü KOCAGÖZ ve üyemiz HB Mekanik firmasından Hakan BULGUN 
katıldılar. Tüm gün süren toplantıda EHİS LAB tarafından gerçekleştirilecek testler ve yapılan tasarım hakkında 
görüşmeler gerçekleştirildi.
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
Şirketler Nasıl Değerlenir, Şirket değeri Nasıl Artırılır? Semineri Düzenledik

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

Balıkesir Ticaret Odası’ndan Dernek Merkezimize Ziyaret

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

Üyemiz Kliterm Firmasının Arçelik Bayi Açılışına Katıldık
Derneğimiz üyelerinden Kliterm Mühendislik firma sahibi Ali BÜYÜKYILDIZ’ın 
03.07.2018 tarihinde gerçekleşen Arçelik Altındağ Bayi açılışına ESSİAD 
Yönetim Kurulu olarak katıldık. Açılışa Arçelik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
Can DİNÇER de katıldı. Kendilerine yeni iş yerlerinin hayırlı olmasını temenni 
eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Haziran-Temmuz ayında doğan;

A. Emre Akdoğan  Frigoterm 
Emre Odabaş   Aday  
Deniz Zeybel   Klimatrio
Mustafa Töngüt  MGT Filtre
Coşkun Arslan   Asya Klima
Ceylin Akdemir   Ode Yalıtım 
Yusuf Türkoğlu   Türkoğlu Mak.
Ahmet Çetin   Güldem 
Burak Serkan Çakır  Ode
Buray Albaş   İnci Enerji
Musa Ferit Özkan  Öz-Ge Müh. 
Arif Hepbaşlı   Şahıs
Murat Ünlü   Termomak
Göksel Gürpınar  Dinamik Isı
Özay Akman   Almira
Koray Ülgen   Şahıs 
Basri Kabel   Alindair
Suat Kocaman   A Klima
Fahri Oflaz   Gürçelik
Ayça Eroğlu   HSK 
Metin Güres   Öge Müh.
Erkut Beşer   RD Grup
Hakan Erdoğan  MEE
M. Akif Kocaoğlan  Akmaks
Rebii M. Dağoğlu  Aldağ
Erdoğan Oran   Dostlar Mek.
Hüseyin Vatansever  Ema
Neşe Kaçar   Prodek
Ömerhan Bilge   Ontek
Mustafa Sezer   Venco
Güray Korun   Form
Mustafa Ekici   KLS
Turhan Çoban          Şahıs
Hüsemettin Öztürk  Vengrup
Eyüp Deryaaşan  Aday

Saymandan

14 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulumuzda, EHİS LAB Projemizin 
idari giderlerinin desteklenmesi amacıyla dernek üyelerimizin yıllık aidatlarını iki 
kez ödemelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, ödemelerin 
kolaylaştırılması için yıllık aidatın 4 eşit taksit ile ödenmesini uygulamaya almış 
ve kredi kartı ile ödeme altyapısını oluşturmuştur. Henüz 2018 yılı ödemelerini 
tamamlayamamış üyelerimize bu konuyu hatırlatır, ödemelerini gerçekleştirmiş 
üyelerimize bu vesile ile teşekkür ederiz.

www.essiad.org.tr

Web sitemizde oluşturulan reklam alanlarında, firma 
reklamlarınız ile tanıtımınızı yaparken, derneğimize 
destek olabilirsiniz. Reklam alanlarımız sizlerden 
gelecek taleplere göre değerlendirilmekte ve ilgili 
alanlarda kayan reklamlar şeklinde yayınlanmaktadır. 
Web sitesi reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı bilgiyi 
dernek merkezimizden alabilirsiniz.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Soğutma Dünyası

Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz firma haberleri, 
ürün tanıtımları ve reklamlar ile ilgili derneğimiz ile 
iletişim kurabilirsiniz, dağıtım listemize eklenmesini 
istediğiniz kişi, kurum ve kuruluşların iletişim 
bilgilerini dernek merkezimize bildirebilirsiniz.

Soğutma Dünyası 
dergimiz, Turkcell’in dijital 

dergi okuma platformu 
olan DERGİLİK’te 
yayınlanmaktadır. 

Güncel sayılarımıza 
Turkcell Dergilik 
uygulamasından 

ulaşabilirsiniz.

   Selma Ataç    MEE 
   Yenal Altaç    MEE
   Moris İlel    Teknion
   A. Sait Gürsöz   Nursaç
   A .Kirami Kılınç   Venco
   Nuriye Gümrükçüler   İmbat
    
   ‘in doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler dileriz. 
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“HASTANELER” ÖZEL EKİ ÇALIŞMALARINA         
BAŞLADIK...

 Yayınlanacağı Sayı: 82 / Temmuz-Ağustos-Eylül 2018
Baskı Adedi: 2500
Turkcell Dergilik ve ESSİAD Mobil Uygulama Okur Sayısı: 15.425
Soğutma Dünyası’nın Tirajı: 8.000 / Okur sayısı: 24.000
Hedefimiz: Dergimizi daha fazla hedef okuyucu kitlesine ulaştırmak ve üyelerimizin tanıtım-
larını yapmaktır.

Soğutma Dünyası dağıtım listesi ile birlikte Türkiye’deki tüm özel/resmi 3500 hastaneye, İl Sağlık 
Müdürlüklerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşların ‘’ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlıkları’’na, 
özellikle hastane tesisatı konusunda uzmanlaşmış proje ofisleri ve tasarımcılara ulaştırılacaktır.

  Akademik makale, uygulama ve bilimsel yazılarınız 
ile katkıda bulunabilir, ilanlarınız ve firma tanıtım 
yazılarınız ile markanıza değer katabilirsiniz.

  Zengin içeriğimiz ile firma haberlerinizi, ürün tanıtımı yazılarınızı bekliyoruz.

ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KÜMESİ DERGİSİ
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E s s i a d ’ d a n  H a b e r l e r
Danfoss Firmasından Danfoss Türkiye Gıda Perakende ve Endüstriyel Soğutma Sistemleri Satış Müdürü 

Kıvanç ASLANTAŞ Derneğimizi Ziyaret Etti

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

 Üyemiz Ode Yalıtım’dan ESSİAD Ziyareti

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

Ekrem Evren Firmasını Ziyaret Ettik

13.07.2018 tarihinde derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Aylin GEL ve Denetleme Kurulu Üyemiz Suat 
KARAKAŞ’ın katıldığı ziyarette derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgiler sunuldu. Ayrıca Üyelerimizden gelen 
talepler doğrultusunda hazırlanan ve Soğutma Dünyası dergimiz ile birlikte dağıtımı yapılan özel eklerden 
ikincisi olacak ‘’Hastaneler Özel Eki’’nde zengin deneyim ve bilgilerini daha büyük bir kitleye ulaştırabilmek 
adına Ekrem Evren’den makale sözü almış olduk. Kendilerine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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E s s i a d ’ d a n  H a b e r l e r
Sektör Firmalarından Vestel Klima ve ECA Valf Sanayi’ni Ziyaret Ettik

26.07.2018 tarihinde derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz 
Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörümüz Ayşegül SEVER 
MENKÜ’nün katıldığı ziyarette derneğimizin faaliyetleri ve 
üyeliklerimiz hakkında bilgiler sunuldu. Değerli ev sahiplikleri 
için Vestel Klima Fabrika Müdürü Burak Can YAMAN ve Ar-Ge 
Müdürü Sefa Gürler’e ve ECA Valf Sanayi Fabrika Müdürü Ali 
ÇAKIR’a teşekkür ederiz.

Üntes’ten Çevre Dostu Fabrika

İklimlendirme sektöründe enerji verimliliği / tasarrufu kriterlerine uygun ürettiği cihazları ile öncü rol üstlenen, 
doğa dostu ürünler anlayışına daha üretim aşamasında başlayan Üntes, Kahramankazan’daki fabrikasının 
elektrik enerjisi ihtiyacını güneş ışığıyla elde etmesini 
sağlayan fotovoltaik sistemi devreye soktu.

Yeni sistem, 810 kW’lık gücü ile fabrikanın tüm elektrik 
ihtiyacını karşılarken, üretim esnasında oluşan karbondioksit 
emisyonların da azaltılmasına yardımcı olacak. 

3.000 adet panelden oluşan yeni fotovoltaik sistemlerimiz 
sayesinde yılda yaklaşık 800 ağacı kurtarıyor ve 240 ton 
CO2 salınımına engel oluyoruz.
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S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Yurt içi ve yurt dışı teknik yalıtım sektörünün önde gelen üreticilerinden olan 
ISIDEM Yalıtım, 2018 yılı ortasında piyasaya sunduğu Acusticool ses yalıtım 
levhası ile ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

ISIDEM Yalıtım’ın 2018 yılı ortasında piyasaya sunduğu Acusticool ses 
yalıtım levhası, poliüretan köpükten imal edilmiş açık hücreli ses yalıtım ve 
akustik düzenleme malzemesidir. Açık gözenekli hücre yapısı, esnek oluşu ve 
yanmazlık özelliği ile başlıca havalandırma kanallarında, jeneratör ve kompresör 
kabinlerinde, kumaş kaplı olarak iç mekanlarda, otomotiv sektöründe ses 
yalıtımı ve akustik düzenleme amaçlı kullanılır. 

İki farklı varyasyonda tüketiciye sunulan ses yalıtım levhalarından yangın sınıfı “class 0” olan Acusticool Plus 
teknik özellikleri ile öne çıkarken, Acusticool ekonomik fiyatıyla dikkat çekiyor. Kumaş, kendinden yapışkanlı 
ve film kaplı gibi kaplama seçenekleri ile de her türlü kullanıma olanak sağlıyor. 

Yenilikçi metotlarla sektörün geleceğine yön 
verdiklerini dile getiren ISIDEM Yalıtım Genel 
Müdürü Murat Erenoğlu sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Önümüzdeki yıllarda ürün 
çeşitliliğimizi arttırarak, ISIDEM Yalıtım’ın 
tek kaynaktan tüm teknik yalıtım ürünlerini 
karşılayabilmesi için çabalayacağız. Bunun 
yanında işlevsellikten uzaklaşmadan 
daha yaratıcı ve daha fonksiyonel ürünler 
üretmeye de devam edeceğiz.”

Isıdem Yalıtım’ın Yeni Ses Yalıtım Çözümü
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S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Üyemiz MTT Soğutma’dan Atölye Açılışı 

Mobilya sektörünün tekdüzeliğinden bunalan genç girişimci iki endüstriyel tasarımcının birbirinden güzel 
tasarımlara imza attıkları işletmedir Ananas Woodworking. Genç tasarımcılar, ekiplerinde bulunan profesyonel 
imalatçılar ve ustaları, doğru tasarımlarla yöneterek, piyasanın ihtiyacı olan yenilikçi ve modern mobilyalar 
üretmekteler. 

3 yıldan bu yana İzmir’de büyük bir bilinirliğe ulaşan Ananas Woodworking, ki 
onlar kendilerine ‘Ananas Ahşap İşleri’ olarak da lanse etmekteler, Karabağlar’da 
yeni bir atölyeye geçtikleri günü, bir açılışla taçlandırdılar. Sanat çevresinden, 
İzmir camiasından birbirinden değerli ismin katıldığı açılış, kısa 
zamanda adından bu kadar ses getiren firmanın başarısının sırrını 
bizlere gösterdi.

Tasarlamakta ve üretmekte oldukları ürünler olan masif mobilyalar 
,ev, ofis, restoran mobilyaları, proje bazlı içmimarlık hizmetleri 
ve imalatlarının ötesinde, profesyonel anlamda kent yaşamını 
anlamlı hale getiren açık alan tasarımları da üretimlerinin bir parçasını 
oluşturmakta.

Kendilerine Karabağlar’da açtıkları yeni atölyelerinde, tıpkı açılışları kadar mutlu günler geçirmelerini dileriz.
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S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
DAIKIN, İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜ ŞEKİLLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye’de R-32 soğutucu akışkanı içeren ilk split klimaları 2015 yılında Avrupa ile aynı anda piyasaya 
sunan Daikin, bu soğutucu akışkanın yaygınlaşması için küresel çaptaki çalışmalarını sürdürüyor. R-32 gazlı 
ürünleriyle Türk iklimlendirme sektöründe bir ilki gerçekleştiren Daikin, sektöre bu konuda da öncülük etmeye 
devam ediyor. Klimalarda R-32 kullanımını ilk sağlayan ve 93 adet patentini tüm dünyayla ücretsiz paylaşan 
Daikin, ürettiği R-32 soğutucu akışkanlı klima ve ısı pompası satışlarının 52 ülkede 10 milyon adedi aşmasıyla 
büyük başarının sahibi oluyor.

İklimlendirmenin öncü ve yenilikçi markası Daikin, tüketici ve 
çevre dostu ürün ve hizmetleri ile sektörüne yön vermeye 
devam ediyor. Birçok yenilikçi uygulamada olduğu gibi, yeni nesil 
çevreci soğutucu akışkan R-32’nin iklimlendirme cihazlarında 
kullanımına da öncülük eden Daikin, bu konuda dünya çapında 
çalışmalar yürütüyor. Düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) 
sahip bir soğutucu akışkan olan R-32’nin giderek benimsenmesi 
için çalışan Daikin, şu ana kadar 52 ülkede 10 milyonun üzerinde 
R-32’li klima ve ısı pompası satışı gerçekleştirdi. 

Daikin, Avrupa ile eş zamanlı olarak 2015 yılında Türkiye’de de 
satışa sunulan yeni nesil çevreci gaz R-32 ile çalışan cihazlar 
konusunda üstlendiği misyonu başarıyla sürdürüyor. Kasım 
2012’de R-32 ile çalışan ilk klimayı Japonya’da piyasaya süren 
Daikin, tüketici ve çevre dostu bu gazın tüm dünyada tanınması 
ve kabul edilmesini teşvik ediyor. Küresel ısınma ile mücadele 
konusunda düşük çevresel etkiye sahip soğutucu akışkanlara 
geçilmesini acil ve önemli bir konu olarak gören Daikin, bu 
konudaki bilgi ve birikimini sektörüyle de paylaşıyor. 

93 PATENTE ÜCRETSİZ ERİŞİM

Dünya çapında R-32’li klimaların üretilmesi ve bunların yaygınlaşması amacıyla sahip olduğu 93 patenti 
ücretsiz olarak sektörün erişimine açan Daikin, Hindistan ve Tayland gibi gelişmekte olan ülkelere teknik 
yardım da sağlıyor. Tayland hükümetinin talebi üzerine, R-32’nin kullanımı konusunda yetkinlik kazanmalarını 
sağlamak amacıyla yerel üreticilere R-32 klimalarının montajı ve bakımı konusunda eğitimler veren Daikin, 
tüketici ve çevre dostu bu gazın bir sektör standardı haline getirilmesini amaçlıyor.
 
Bu çalışmaları ile hem çevreye olan katkısını hem de çevreye duyarlı ürünler geliştirme konusundaki 
taahhüdünü yansıtan Daikin, gelecekte, küresel sera gazının azalması konusunda önemli sonuçlar bekliyor. 
Geçtiğimiz yıl itibariyle Daikin ve diğer şirketlerin satış sonuç verilerine göre 27 milyon adeti aşan R-32’li klima 
sayesinde, CO2 (Karbondioksit) eşdeğer tüketiminde yaklaşık 47 milyon ton azalma olduğu hesaplanıyor. 

Daha çevre dostu bir soğutucu akışkan olan R-32, halen split klimalarda kullanılan R410A soğutucu akışkanına 
göre daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Bu da tüketicinin daha az elektrik faturası ödemesini sağlıyor. R-32 
soğutucu akışkanı sayesinde daha küçük boyutlarda cihazlar üretilmesi mümkün hale geliyor. Böylece R-32 
gazlı ürünler kullanılacak mahallerde montaj ve estetik üstünlüğün yanı sıra hacimsel avantajlar da sağlıyor. 
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Tüm cihazları yüksek enerji verimliliği ile düşük CO2 
salımına sahip olan Daikin, hem Avrupa’da hem de 
Türkiye’de sezonsal verimliliğin öncülüğünü yaparak 
AB’nin 20/20/20 hedeflerine büyük katkı sağlamıştı. 
Cihazlarında düşük küresel ısınma potansiyeline sahip 
R-32 soğutucu akışkanını kullanan Daikin, şimdi de 
AB’nin yeni 40/27/27 hedeflerine ulaşılmasına olanak 
yaratıyor. Daikin halen dünya çapında 90’dan fazla 
üretim tesisinde ürün geliştirme ve üretim faaliyetleri 
yürütüyor. 

                R-32 DAHA VERİMLİ, DAHA ÇEVRECİ

- Ozon tabakasına zarar vermez. ODP (Ozon Tüketme Potansiyeli) değeri 0.
- GWP değeri (Küresel Isınma Potansiyeli) halen klimalarda kullanılan R410A’nın GWP değerinin yalnızca 
3’te biri (GWP=675).  
- R410A’ya göre daha az soğutucu akışkan kullanımı mümkün.
- R410A ile kıyaslandığında daha yüksek enerji verimliliği.
- Daha kompakt tasarım mümkün.
- Tek bileşenli bir akışkan olduğu için geri dönüşümü ve yeniden kullanımı kolay.
- Gelişmekte olan ülkeler için daha ekonomik.

DAIKIN TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye’de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011’de 
Airfel’i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı olmuştur. Daikin Türkiye bugün 
ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye 
çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, 
ısı pompaları, VRV, panel radyatörler, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknoloji ile 
üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye; Sakarya’da bulunan üretim 
tesisleri, 7 bölge müdürlüğü, 300 bayi, 22 kadın girişimci Sakura bayi, 500 satış noktası ve 500’ün üzerindeki 
yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. Ayrıca Avrupa’nın ilk, dünyanın en 
büyük iklimlendirme deneyim merkezi Solution Plaza fuha İstanbul’u sektörüne kazandırmıştır. İstanbul’da 
bulunan Daikin Akademi ise bünyesinde her türlü hedef kitleye yönelik eğitim fırsatı sunmaktadır. Türkiye’nin 
yanı sıra Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü 
olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinin (Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Ermenistan) ve Gürcistan, Kuzey Irak, KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.

DAIKIN HAKKINDA

Osaka-Japonya’da 1924 yılında kurulan Daikin Industries Ltd., bugün 150 ülkede 20 milyar doları bulan 
cirosu, 70.000’den fazla çalışanı ve 90 üretim tesisi ile dünya ısıtma, soğutma, havalandırma ve florokimyasal 
ürünlerinde sektör lideridir. Konut, ticari ve endüstriyel iklimlendirme uygulamaları için müşterilerinin değişen 
ihtiyaçlarını gözeten Daikin, tüm dünyada ürün geliştirme alanındaki öncü yaklaşımları ve entegre çözümlerinin 
rakipsiz kalitesi ve kullanışlılığıyla tanınmaktadır. Daikin Türkiye’nin de bünyesinde yer aldığı Daikin Europe 
NV, 1972 yılında Avrupa pazarına yenilikçi ürünlerini sunmak için Belçika Oostende’de kurulmuştur. Daikin 
Industries Ltd.’in yüzde 100 iştiraki olan Daikin Europe NV, 5.500 çalışanı, Belçika, Türkiye, Çek Cumhuriyeti 
(2), Almanya, İtalya ve İngiltere’deki 7 üretim tesisiyle Avrupa’nın en büyük klima, ısı pompası ve soğutma 
cihazı üreticisidir. Bugüne kadar 500.000’in üzerinde kurulumu gerçekleştirilen Daikin Altherma, Avrupa’da 
en çok satan ısı pompası sistemleridir. 

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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Osmaniye’de yer alan Korkut Ata Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesi, Bahçe Meslek Yüksek Okulu ve Kadirli 
MYO Yemekhane Binası alanlarının iklimlendirme sistemi için yüksek performanslı LENNOX paket klimalar 
kullanılıyor.

Osmaniye ili Merkez İlçesi Fakıuşağı Mahallesi’nde Nur Dağları’nın eteğinde, 560 dekarlık kampüsünde eğitim 
veren üniversitenin İlahiyat Fakültesi, Kadirli MYO Yemekhane ve Bahçe Meslek Yüksek Okulu binaları için 
toplam soğutma kapasitesi 460 kW olan 18 adet hava soğutmalı LENNOX marka paket klimalar kullanılıyor. 

Üniversiteler gibi büyük ve insan sirkülasyonunun fazla olduğu yapılarda merkezi iklimlendirme sistemi 
seçilirken enerjinin en etkin ve verimli kullanıldığı sistemlerin seçilmesi gerekiyor. Lennox paket klimalar ise 
tek bir cihazla taze hava ihtiyacı ve otomasyonu karşılayarak, ısıtma-soğutma-nem alma yapabilir. Kolay 
kullanım ve bakım imkanı sunan Lennox paket klimalar direkt genleşmeli çalışma ile ortam havasının ısıtılıp 
soğutulması sayesinde yüksek verimle çalışır.

Projede kullanılan LENNOX paket klimaların hava kalite sensörleri sayesinde taze hava oranı, içerideki insan 
sayısına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Bu sayede gereksiz taze hava alınmasının önüne geçilerek 
önemli oranda enerji tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca paket klima cihazlarının üfleme ve emiş fanları standart 
olarak değişken devirli olduğu için işletme maliyetleri sabit devirli fanlara göre daha düşük oluyor.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin iklimlendirmede tercihi yüksek performanslı FORM ürünleri oldu
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S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Mitsubishi Electric’in yeni Legendera serisi klimaları 3D sensör sistemi ile maksimum verimlilik ve 
konfor sağlıyor

KİŞİLERİN KONUMU VE VÜCUT SICAKLIĞINI ALGILAYAN 
YAPAY ZEKALI KLİMA

İklimlendirme sektörünün öncü inovatif markası Mitsubishi Electric, üstün yapay zeka teknolojisini klimalara 
da taşıyor. Mitsubishi Electric’in yeni Legendera serisi klimaları; mekan analizini üçüncü boyuta taşıyan “3D 
i-See Sensör” isimli yapay zeka teknolojisi, yüksek enerji verimliliği, gelişmiş filtre sistemi, iddialı tasarımı 
ve renkleri ile dikkat çekiyor. Yapay zeka algoritması ile kişilerin mekan içinde en çok zaman geçirdikleri 
yerleri algılayan Legendera klimalar, bu sayede seyrek kullanılan alanları daha az serinleterek ya da ısıtarak 
maksimum konfor ve minimum tüketim sağlıyor.

İleri teknolojiye sahip ürünleri ve özgün mühendislik yaklaşımı ile farklılaşan Mitsubishi Electric; üstün yapay 
zeka teknolojisi, yüksek enerji verimliliği, gelişmiş filtre sistemi, iddialı tasarımı ve renkleri ile öne çıkan 
yeni Legendera serisi klimalarıyla dikkat çekiyor. Sahip olduğu yapay zeka algoritması ve “3D i-See Sensör” 
teknolojisi ile ortamdaki kişilerin vücut sıcaklığını algılayan Legendera klimalar, sensör 
fan hızını ve hava yönlendirme şeklini otomatik olarak belirleyebildiği gibi 
gereğinden fazla soğutma ve ısıtma yapmadığı için maksimum enerji 
verimliliği ve konfora imkan tanıyor. 

Legendera klimaların 3 boyutlu sensör sistemleri, 
ortamda kullanıcı olmadığında enerji tasarrufu 
için ayar sıcaklığını 1 ya da 2 derece yukarı ya da aşağı 
ayarlayabildiği gibi kişilerin mekan içinde yoğun 
olarak zaman geçirdiği yerleri tespit ederek bu 
doğrultuda çalışabiliyor. Sistem öncelikle kullanıcıların 
yaşam alanında bulundukları bölgeleri belirli 
bir zaman diliminde izleyerek kişisel kullanım 
alışkanlıklarını tespit ediyor. Kendisini güncelleyen 
yapay zekası sayesinde dinamik takip ve fonksiyonellik 
sunan Legendera klimalar, yapay zeka tarafından 
değerlendirilen takip verileri ışığında iklimlendirilen havanın, 
öncelikle ve yoğun olarak mekan içinde kişilerin daha fazla zaman 
geçirdiği alanlara yönlendirilmesini sağlıyor. 

Kişiselleştirilmiş İklimlendirme İmkanı 

Mekan içinde doğru alana doğru yönlendirmeyi yapabilmek için tam fonksiyonel bir hava üfleme yapısına 
sahip olan bu yeni seri klimalar, 6 farklı motor ile kontrol edilen ve birbirinden bağımsız hareket edebilen 6 
farklı kanat sistemi sayesinde yüksek konfor sunuyor. Kişiselleştirilmiş iklimlendirmenin temeli olan bu özellik, 
kullanıcıların her seferinde kumandaya müdahale etmeden, kullanım alışkanlıklarına göre otomatik olarak 
konfora ulaşmalarına imkan tanıyor. Her kullanıcının ve mekanın farklılaşan beklentilerini otomatik olarak 
karşılayan sistem, kullanıcıların klima kullanımı sırasında farkında olmadan neden olduğu bazı konforsuz 
durumları da minimuma indiriyor. Ayrıca, gereksiz kullanımdan kaynaklanan enerji tüketimini önlemeye 
yardımcı oluyor.
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Yüksek Verimlilik 

Mitsubishi Electric teknolojisiyle üretilen ve verimliliği büyük ölçüde arttırılan Poki-Poki Motor ile ezber bozan 
bir performans sergileyen Legendera serisi klimalar, soğutmada 10,5’e ulaşan verim değeri ile sıradan A sınıfı 
cihazlardan iki kat daha yüksek verimliliğe sahip öncü bir ürün. Isıtma verimi de en yüksek sınıf olan A+++ 
sınıfına sahip modeller ile fark yaratıyor.

Saç telinin 30’da 1’i Kadar Küçük Parçaları Filtreliyor

Legendera serisinde bulunan “Plasma Quad Plus” filtre, saç telinin yaklaşık otuzda biri büyüklüğe denk gelen 
2.5 mikrometreden daha küçük parçacıkları filtreleyebiliyor. Hava temizleme cihazları için aranan en önemli 
kriterlerden biri olan bu filtreleme özelliği, ortam havasını A sınıfı derecelendirme ile temizleyebiliyor. 

Sürdürülebilir Performans

Bu yeni seride, iç ünitedeki hava yolu üzerinde bulunan parçalar Mitsubishi Electric’e özel bir kaplama 
yöntemi ile kaplanıyor. Çift katmanlı bu kaplama teknolojisi; toz, yağ, sigara dumanı ve karbon gibi farklı 
kimyevi yapıdaki kirleticilerin, istenmeyen şekilde parçalar üzerinde birikmesini engelleyerek yüksek teknoloji 
filtreler ile filtrelenmesini sağlıyor. Kullanıcılar tarafından rutin olarak temizlenen filtreler, kirleticilerin cihazın 
önemli parçaları üzerinde birikmesini önleyerek zaman içinde sistemin verim ve performansının ilk günkü 
şekilde devamını kolaylaştırıyor. Yapılan modellemelerde bu teknoloji sayesinde, cihazın zaman içinde 
karşılaşabileceği yüzde 18’e varan tüketim artışını ve hava debisindeki yüzde 30’a varan azalmayı önlediği 
değerlendiriliyor.

Şık Tasarım ve Sıra Dışı Renkler

Legendera serisinde iç ünitelerin üretiminde kullanılan Mitsubishi Electric boyama ve boya üzeri kaplama 
teknolojisi ile cihazlarda parlak ve elegant bir imaj yaratılmış durumda. 2016 yılında Good Design Ödülü’nü 
kazanan tasarımlar arasında yapılan en iyinin sınıflandırmasında da ayrışarak “En İyi 100 Tasarım Ödülü”ne 
layık görülen seri; yakut kırmızısı, kuzguni siyah, inci ve duru beyazı gibi dört farklı renk seçeneği ve renk 
katmanlarındaki derinlik ile modern tasarımların bir parçası olarak dekorasyona uyum sağlıyor. İç ünite 
renkleri ile aynı renkte olan kumandalar da tasarımda bir bütünlük oluşturuyor.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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Mitsubishi Electric Corporation Hakkında 

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip 
ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi 
teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, 
pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, 
kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) 
doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi 
hedefliyor. Şirket 31 Mart 2017’de sona eren mali yılda 4,238.6 milyar Yen (37.8 milyar USD*) konsolide grup 
satışı elde etti. Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com  
* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2017’de ilan ettiği 1 USD = 112 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.  

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, fabrika otomasyon sistemleri, ileri robot 
teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden 
oluşuyor. Nisan 2016’da Türkiye’de ev tipi klima geliştirme ve üretim şirketi kuran Mitsubishi Electric, Aralık 
2017’de Manisa fabrikasında üretime başladı. Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına 
katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, uyduların yanı sıra Marmaray 
projesinde kullanılan otomasyon teknolojisi ile de tanınıyor. Ayrıntılı bilgi için; tr.mitsubishielectric.com 

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Hakkında

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri; ev-ofis klimaları, ticari tip klimalar, City Multi VRF merkezi 
sistem klimalar, ısı pompası sistemleri, havalandırma sistemleri, kontrol sistemleri ve el kurutma sistemleri 
ile ısıtma, soğutma, havalandırma ve sıcak su temini konularında satış ve satış sonrası hizmeti veriyor. Isıtma 
ve soğutmada Sezonsal Verimlilik Kriterleri’ne göre A, A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında yer alan ürünleri, 
klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayan bulut tabanlı çözümü “MELCloud”, mekana uygun klima ve 
klimaya en uygun yeri tespit eden teknolojik keşif hizmeti “Keşfetteam” ile öne çıkıyor.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin organizasyonu için Düzenleme Kurulu ilk Toplantısını 10 
üyenin katılımı ile 9 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirirken, 30 Temmuz 2018 tarihinde Yürütme 

Kurulu ilk toplantısı için Şube eğitim salonunda bir araya geldi.

DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi/Teskon 2019 
Düzenleme Kurulu ilk toplantısı 9 Haziran 2018 tarihinde 
gerçekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu Üyesi Harun 
Erpolat`ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 
Adana, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Mersin, 
Zonguldak Şube temsilcileri katıldılar.

Toplantıda 13. Kongre’nin değerlendirme bilgileri 
aktarılarak, Teskon 2019 ön hazırlık çalışmaları hakkında 
genel bilgilendirme yapıldıktan sonra kongrenin 17-20 

Nisan 2019 tarihlerinde “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” ana temasıyla MMO Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi`nde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Kongre Yürütme Kurulu’nun oluşturulduğu toplantıda, Danışmanlar Kurulu Üyelerinin belirlenerek görüş 
ve önerilerini almak amacıyla destekleyen sektörel kuruluşlar ile değerlendirme-bilgilendirme toplantısının 
gerçekleştirilmesine, alınan önerilerle kurs, seminer ve sempozyum konularının belirlenmesi için Kongre 
Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine karar verildi. Alınan tüm kararlar Oda Yönetim Kurulu Onayına 
sunuldu.

YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Teskon 2019 Yürütme Kurulu ilk toplantısını İzmir, 
İstanbul ve Antalya`dan 16 üyenin katılımı ile Şube222 
Eğitim Salonu`nda gerçekleştirildi. Toplantıda Yürütme 
Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Ali Güngör görevlendirildi. 
İlk çağrı broşürü, seminer, sempozyum içerikleri 
hakkında görüşen Yürütme Kurulu Üyeleri, Danışmanlar 
Kurulu Üyelerinin belirlenerek görüş ve önerilerini yazılı 
almak için çalışma yapılmasına karar verdi.

Teskon 2019 için görüş ve önerilerini almak üzere 
destekleyen sektörel kuruluşların yönetim kurulu üyeleri 
ile İstanbul’da toplantı yapılması amacıyla program 
oluşturuldu.

Ön Çalışma Grubu ve Düzenleme Kurulu tarafından 2019 yılında düzenlenecek Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresinin ana teması “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” olarak belirlenmişti. Yürütme Kurulu 
Toplantısında ana temaya uygun kongre programında yer alacak etkinlikler hakkında yapılacak çalışmalar 
değerlendirildi.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ İÇİN OLUŞTURULAN KURULLAR ÇALIŞMALARINA 

BAŞLADI
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TESKON 2019 ANA TEMASI: “MEKANİK TESİSATTA GERÇEKLER ve GELECEK” 

Teskon 2019’da “MEKANİK TESİSATTA GERÇEKLER ve GELECEK” teması ile gerçekliğimizi bilerek geleceğimizi 
kurgulamayı hedeflemekteyiz.

Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek; mekanik tesisat alanında bugüne kadar yapılan tasarımlar ve ortaya 
çıkan uygulamalar arasında ciddi çelişkiler olduğu gerçekliğini bu alanda çalışan mühendisler ve mimarlar 
olarak bizler bilmekteyiz. Bununla birlikte; mekanik tesisat alanında teknoloji, operasyonel talepler, kodlar ve 
tasarım hedefleri sürekli değişiyor.
Sistem tasarımcıları, üreticiler, temsilciler ve taahhüt firmaları değişen endüstri ortamına uyum sağlamak 
durumundadır.

• Entegre Yenilenebilir Enerjili Sistemler; gelecekte daha sürdürülebilir binalara ve net sıfır enerjili binalara 
doğru hareket artmaya devam ederken, diğer doğal sistemler ile eşleştirilmiş entegre yenilenebilir enerji 
sistemlerinin dahil edilmesi giderek yaygınlaşacaktır.
Entegre yenilenebilir sistemlerin oluşturulması, bunların uygulamaları ve net sıfır enerjili binalara doğru 
yenilenebilir ve doğal sistemlerin kullanılması konularındaki gelişmelere odaklanacaktır.
• Konfor, İç Hava Kalitesi ve Enerji Verimliliğinin Birleşimi; konforun, iç hava kalitesinin ve enerji verimliliğinin 
arttırılmasına verilen önemle birlikte, sistemleri optimize etmede de güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Her 
bina veya sistem için en iyi tasarım kriterlerini bulmak için stratejilere odaklanılarak kod ve standartlar 
oluşturmalıdır.

• Mekanik Tesisat Mühendisinin Mimarideki Rolü; yapılar karmaşık hale geldiğinde, yüksek performanslı 
sistemlerin geliştirilmesinde mühendisin rolü giderek önem kazanmakta buna bağlı olarak mühendisin 
mimari üzerindeki etkisi ve rolü artmaktadır.

• Güvenli, Sürdürülebilir, Sağlıklı ve Verimli Ortamlar; bugünün ve geleceğin binalarında kullanılacak tüm 
sistemlerinin sürdürülebilir, güvenli, sağlıklı olması, mekanik tesisat mühendislerine büyük sorumluluklar 
yüklemektedir. Sistemlerin tasarımından, imalatından, ömürlerini tamamladıktan sonra ne olacaklarına kadar 
izleme, çevre ve ekonomiklik kriterlerine dikkat ederek sistem seçme ve tasarlamaya zorlamaktadır.

• Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti (IoT: Internet of Things) Kavramının Etkisi; 
dünyadaki mega trendler, akıllı şehir, bina ve evlerde enerji verimliliği, güvenlik ve dijitalleşme, akıllı ürün 
sistemleri ve nesnelerin interneti kavramlarını tanımlamamız gerekmektedir. Nesnelerin İnternetinin 
mekanik tesisat sistemlerindeki uygulamaları ve kullanımı, sistemlerin gerçek zamanlı izleme, kestirimci 
bakım, uzaktan tespit, toplam kontrol edilebilirlik, sistem adaptasyonu gibi etkisi önem arz etmektedir.

• Ortak Sistem Sorunları ve Yanlış Uygulamalar; bu alanda sıklıkla karşılaşılan sorunlara veya yanlış 
uygulamalara ve gelecekte bu sorunlardan kaçınmak için yapılması gerekenleri 
ele almamız gerekmektedir.

• Yüksek Performanslı Sistemlerin İşletmesi ve Bakımı; yüksek performanslı 
bina ve sistemlerin tasarımı ile birlikte yapımı, devreye alınması, işletilmesi 
ve bakımı, hedeflenen performans seviyelerinin karşılanması için kritik önem 
taşır.

Yukarıda belirttiğimiz konulara bağlı olarak; tasarım, sistemler, uygulama, test 
ve devreye alma, işletme, ölçme, denetim, eğitim, eğitim araçları ve yöntemleri, 
yasal düzenlemeler vb. mekanik tesisat sistemlerindeki faktörlerin önemini 
ve uygulanma yöntemlerini tartışarak gelişen dijital teknolojilere bağlı olarak 
geleceğimizi kurgulamaya çalışacağız.
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14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi içeriğindeki çok çeşitli ortamlarda bilgi ve bilginin paylaşılması için 
değerli bir fırsat sunacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER BELLİ OLDU
Ana tema çerçevesinde hazırlanan ilk çağrı broşürü ve afişin baskıları tamamlandı ve ilgili birimlere gönderilmek 
üzere çalışmalar başladı. İlk çağrı broşüründe yer aldığı şekliyle bildiri hazırlama tarihi aşağıdaki şekilde oluştu.

1 Ekim 2018 Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi

2 Kasım 2018 Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi

14 Ocak 2019 Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi

18 Şubat 2019 Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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TOBB İklimlendirme Meclis Başkanı ve İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Zeki Poyraz, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 30 Haziran 2018 tarihinde yapılan 
25. Olağan Genel Kurulu’nda belirlenen 26 sektörün temsilcilerinden 
oluşan TİM Sektörler Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. 71 bin 
ihracatçıyı temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yeni Başkanı 
İsmail Gülle’nin başkanlığında yapılan toplantıda 4 yıl boyunca görev 
yapacak olan 13 kişilik TİM Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi. 

İSİB Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz, yeni Yönetim Kurulu’na 
görevlerinde başarılar dilerken, amaçlarının ülke ihracatını çok daha 
iyi noktalara taşımak olduğunu ifade etti. Artık sorumluluğunun 
bir kat daha fazla olduğunu söyleyen Poyraz, yalnız İklimlendirme 

Sektörü ihracatı için değil, tüm ülke ihracatını artırmak, ihracatçının daha keyifli ve kolay ihracat yapabilmesi 
için emek vereceklerini kaydetti.  TİM Başkanı önderliğinde yola çıktıklarını söyleyen Poyraz, sektörler konseyi 
ve tüm delegeler ile birlik ve beraberlik içinde ihracata yön vereceklerini sözlerine ekledi. 

TOBB İklimlendirme Meclis Başkanı ve İSİB Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz, 
TİM Yönetim Kurulu’nda

TİM Başkan Vekili Zeki Poyraz: “Yeni pazarlara çıkartma yapacağız”

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

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

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

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak da ihracatın içinde 
yer alan Poyraz, ihracatçının sıkıntılarını bildiklerini, ülke ihracatımızın dünyadaki konumunu geliştirmek ve 
ülke imajını daha iyi noktalara taşımak için  İSİB çatısı altında edindiği bilgi birikimi ve deneyimlerini TİM çatısı 
altındaki 71 bin ihracatçı için kullanmaktan memnun olacağını da sözlerine ekledi.
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Türk İklimlendirme Sektörü Şili ve Arjantin Kapısını Araladı
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), sektör ihracatını arttırmak ve Türk iklimlendirme sektörünün 
potansiyelini göstermek amacı ile hedeflediği uzak pazarlara açılma kapsamında, Şili ve Arjantin’e sektörel 
ticari bir heyet ile ziyarette bulundu. 

İSİB üyelerinden 15 firmanın katıldığı Ticari Heyet Programında, 26-31 Ağustos tarihleri arasında Şili ve 
Arjantinli iklimlendirme firmaları ile bir araya gelindi. Şili’de 114 ve Arjantin’de 96 olmak üzere toplam 210 
iş görüşmesi gerçekleştiren İSİB üyeleri, Güney Amerika pazarından umutlu döndü. Alfa Kazan Mak. A.Ş, 
Bahçıvan Elektrik Motor Ltd. Şti., Cenk Endüstri Tesisleri İml. ve Taah. A.Ş, Frigoblok Soğutma Sistemleri A.Ş, 
Friterm Termik Cihazlar A.Ş, Gemak Genel Soğutma Mak. A.Ş, Gökçeler İç ve Dış Ticari Soğutma Sistemleri A.Ş, 
Güven Soğutma Üni. San. ve Tic. A.Ş., MGT Filtre A.Ş, Refkar Soğutma ve Isı Trans. Ltd. Şti, Sarbuz Isı Transfer 
Cihazları A.Ş, Şantes Klima Havalandırma Soğutma Ltd. Şti, Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş, Ulpatek Filtre 
Ticaret A.Ş ve Üntes Isıtma Klima Soğutma A.Ş yetkilileri bölgenin önde gelen İklimlendirme firmaları ile bire 
bir görüşmeler yaparak, üretim, pazarlama ve benzeri konularda görüş alışverişinde bulundu. Öte yandan İSİB 
heyetine ziyaretleri boyunca hem Şili hem de Arjantin’de destek veren Büyükelçiler ve Ticaret Müşavirleri de, 
bölgenin sosyo ekonomik durumu, ticari yaşamı, avantajları, fırsatları ve beklentilerine dair ayrıntılı bilgiler 
verdi. 

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakanay, Güney Amerika pazarının cazip bir bölge olduğunu söyleyerek, 
Türk iklimlendirme sektörü olarak bölgedeki potansiyeli mutlaka değerlendireceklerini ifade etti. Bölgenin 
iklimlendirme sektörü için yeni bir Pazar olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Bakanay, aylık ihracat 
rakamları üzerinden baktığımızda geçen yılın Temmuz ayı ile bu yılın Temmuz ayını karşılaştırdığımızda Şili, 
Arjantin ve Kolombiya’nın en fazla ihracat artış oranına sahip ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkat çekti.  
Bakanay, “ Oradaki meslektaşlarımız ve elçilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde anladık ki doğru yoldayız. 
Heyete katılan değerli firmalarımız ile yaptığım bire bir görüşmelerde B2B görüşmelerinin verimli ve umut 
vaat edici, organizasyonun çok başarılı olduğunu belirtmişlerdir.

 Şili’de iklimlendirme ürünlerinin üretimi yok denecek kadar az, tamamen ithalata dayalı bir ekonomileri var ve 
gümrük vergisi de düşük seviyede. Arjantin’de üretim var ancak sanayisi eski ve kısıtlı. Hükümet son yıllarda 
gümrük vergilerini düşürme yönünde bir politika izliyor. Tüm bu avantajları lehimize kullanmak istiyoruz. 
Özellikle ara mamül üreten sanayicimiz için bu Pazarın çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada ara 
mamül üretiminin pahalı olduğunu gördük. Şili ve Arjantin pazarlarından ciddi geri dönüşler bekliyoruz” diye 
konuştu. Bölgeye 2019 yılında tekrar gitmeyi planladıklarını, bu sefer ziyaretlerine Kolombiya ve Peru’yu 
da eklemeyi düşündüklerini belirten Bakanay, İSİB’in uzak pazarlara yönelme stratejisinin çok yerinde bir 
karar olduğunu, sektörün Avrupa pazarındaki başarısını ve rekabet gücünü uzak pazarlara da taşımayı 
hedeflediklerini kaydetti. Bakanay, Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu 
sıkıntılı durumları en kısa sürede atlatacağına inançlarının tam 
olduğunu da değinerek, İSİB’in hedeflerinden sapmadan yoluna devam 
edeceğini ve 2018 yılını 5 milyar dolara yakın ihracat ile kapatacaklarını 
sözlerine ekledi.



22

e-bülten
e s s i a d

01/06/2018 - 31/08/2018 • Sayı: 79

2 0 1 8 - 2 0 1 9  F u a r  Ta k v i m i

1 ARBS Australia 2018 08-10 Mayıs 2018 SYDNEY AVUSTRALYA

2 Aquatherm Kiev 15-18 Mayıs 2018 KIEV UKRAYNA

3 Expo Frio Calor Chile 2018 16-18 Mayıs 2018 SANTIAGO ŞİLİ

4 ISH China & CIHE 22-24 Mayıs 2018 ŞANGAY ÇİN

5 Frigair2018 06-08 Haziran 2018 JOHANNESBURG GÜNEY AFRİKA

6 WEST AFRICA HVAC EXPO 
2018

10-12 Temmuz 2018 NİJERYA GÜNEY AFRİKA

7 REVAC 2018 17-19 Temmuz 2018 KUALA LUMPUR MALEZYA

8 Expo Frio Calor Argentina 28-30 Ağustos 2018 BUENOS AIRES ARJANTİN

9 ISH Shanghai & CIHE 5-7 Eylül 2018 PEKİN ÇİN

10 The Big 5 Heavy 15-17 Eylül 2018 KAHİRE MISIR

11 AHR Expo Mexico 02-04 Ekim 2018 MEKSİKO MEKSİKA

12 Chillventa 2018 16-18 Ekim 2018 NÜRNBERG ALMANYA

13 MEGA CLIMA 08-10 Şubat 2019 BAĞDAT IRAK

14 IBATECH 2018 06-08 Aralık 2018 GAZİEMİR İZMİR

15 ISH Frankfurt 2019 11-15 Mart 2019 FRANKFURT ALMANYA

16 HVACR Vietnam 2019 27-29 Mart 2019 HO CHI MINH VIETNAM

17 MEGA CLIMA 09-11 Temmuz 2019 LAGOS NİJERYA

18 MEGA CLIMA 05-07 Eylül 2019 NAIROBI KENYA

19 MEGA CLIMA 21-24 Kasım 2019 CEZAYİR

20 ISK-SODEX 2019 02-05 Ekim 2019 İSTANBUL TÜRKİYE

21 Euroshop 2020 16-20 Şubat 2020 DUSSELDORF ALMANYA


