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Ö n s ö z
Değerli ESSİAD Üyeleri,

Sevgili Okuyucularımız,

Yeni dönemde, Yönetim Kurulumuz komisyonların daha etkin ve aktif 
çalışmasına karar vermiş ve komisyonlarımız bu doğrultuda hızla 
çalışmalarına başlamıştır. Bu dönemde kurulan komisyonlarımız olan Bina 
Bilgi Modelleme Sistemi (BİM) Komisyonu, Sosyal ve Dernek Çalışmaları 
Komisyonu, Yurtdışı Pazarlar Komisyonu, ISO 9001:2015 Komisyonu, 
Devlet Destekleri Komisyonu, Okuldan İşe Komisyonu, Mesleki Yeterlilik 
Soğutucu Akışkanlar Komisyonu, Web Sitesi Soğutma Dünyası Reklam 
Tanıtım Komisyonu ve Eğitim Komisyonumuzda görev almak üzere 
bütün üyelerimize tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Siz üyelerimizin 
komisyonlarda yapılacak çalışmalara katılması, eminiz ki daha verimli ve 
daha olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Sektörümüzün en önemli buluşması olan Teskon’a sayılı günler kaldı. Sempozyum, seminer ve kurslarla her 
zamanki gibi zengin içeriği olan kongremizin ana teması “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek”. Kongrede 
birçok akademisyen, mühendis ve sektör profesyonelleri bir araya gelerek önemli bilgi paylaşımlarında 
bulunacaklar.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 13. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2019 tarihinde yapıldı 
ve ilk Yönetim Kurulu toplantısında Kemal Gani Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Kendisine ve 
tüm TTMD yöneticilerine yeni dönem çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından 2017 yılının ihracat yıldızlarına 
ödülleri verildi. Ödül alan bütün firmalarımızı kutluyor, başarılarının artarak sürmesini diliyoruz. Kuşkusuz ki 
bu başarı, sadece üretici firmaların değil aynı zamanda iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren yüklenici 
ve proje ve danışmanlık firmalarınındır. Firmalarımızın, iç piyasada yaşadığımız ekonomik durgunluk ve 
daralmadan daha az etkilenerek faaliyetlerine devam edebilmeleri, uluslararası piyasalardaki başarılarına 
sıkı sıkıya bağlıdır. Bu başarıların artarak devam etmesini ve firmalarımıza bol kazanç sağlamasını diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Mustafa SEZER
Yönetim Kurulu Üyesi
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
ESSİAD’dan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Canan Fisun ABAY’a Ziyaret

05.03.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Güray 
KORUN, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdinç YAPAN, Onur 
UZUNOĞLU, Murat SARI, Yalçın KIRABALI ve EHİS 
LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün 
katılımıyla Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın 
Prof. Dr. Canan Fisun ABAY ziyaret edildi. 

İlgili ziyarette dernek faaliyetleri ve EHİS LAB Projesi 
hakkında bilgi verildi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Avrupa Birliği’nin ortak 
olarak finanse ettiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
faydalanıcı olduğu, ‘’F-Gazlar Konusunda Kapasite 
Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik 
Yardım Projesi’’nin Eğitim ve Sertifikasyon bileşeni 
kapsamında RAC (İklimlendirme ve Soğutma) & 
Solvent Sektörü için 6-7 Mart 2019 tarihlerinde Ege 
Palas Otel’de gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Can İŞBİLEN ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın KIRABALI’nın katıldığı 
toplantıda F-gazlar konusunda Kapasite Oluşturma ve 
Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı Proje 
Takım Lideri Gönül ERTÜRER, projenin hedefleri, projede f-gaz veri tabanının oluşturulması, eğitimcilerin ve 
sertifikasyon sürecinin kararlaştırılması hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

GFA konsorsiyumu adına söz alan Kıdemli Uzman Regina KARAKINA, eğitim ve sertifikasyon gereklilikleri, 
mevzuat çerçevesi ve f-gazların sera etkisi, f-gaz sürecinde sızıntı kontrolü, etiketleme, eğitim ve sertifikasyon 
konularında detaylı paylaşımlar yaptı.

GFA konsorsiyumu adına söz alan Kıdemli Uzman Dennis HUEHREN, F-gazlar konusunda eğitim programı 
ve sınav yapısı hakkında bilgiler verdi. Huehren, teorik eğitimin 1. bölümünde F-gaz Yönetmeliği’ne uygun 
bilgi ve becerilere ilişkin asgari gereklilikleri esas alan içerik, materyal ve eğitim teknikleri, standartlar ve 
mevzuat, sızıntı kontrolü prosedürleri ve gereklilikleri, temel soğutma prosedürleri konusunda, teorik eğitimin 
2. bölümünde ise sistem bileşenleri ve fonksiyonları, soğutucu akışkanlar, sorun saptama ve çözme, çevresel 
bakış ve HFC alternatifleri konularını anlattı. Değerlendirme süreci, yapısı ve teorik sınav içeriği ile materyali 
konuları hakkında bilgi verdi.

Programın 2. gününde Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde GFA Konsorsiyumu adına 
Kıdemli Uzman Dennis HUEHREN katılımcılara eğitim sürecinde kullanılan ekipmanlar ve makinalar hakkında 
uygulamalı eğitim verdi. 

F-Gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi 
Kapsamında Eğiticilerin Eğitimi Programı 6-7 Mart Tarihleri Arasında İzmir’de Gerçekleştirildi
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
ESSİAD Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nı Ziyaret Etti 

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’ndan Görüntüler

Eneko Karyer

14 Mart 2019 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 
koordinatörlüğünde, bölgedeki üniversite öğrencileri 
için “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı” organizasyonu 
düzenlendi. 

ESSİAD’ın ziyaretçi olarak, ESSİAD Üyelerinden 
Karyer ve Eneko’nun standlı olarak katıldığı üniversite 
öğrencilerine yönelik etkinlikte, katılımcı firmalar 
tarafından stant, atölye çalışmaları, mülakat 
simülasyonları, örnek olay analizleri, paneller ve 
görüşmeler gerçekleştirildi. Ulusal çapta kritik bir 

öneme sahip olan ve öğrencilerin firmalarla karşılıklı olarak kariyer fırsatlarını değerlendirme imkânı sağlayan 
bu etkinlik, Ege Bölgesi’nde bulunan Dokuz Eylül, Ege, İzmir Kâtip Çelebi, İzmir Demokrasi, İzmir Bakırçay, 
İzmir Ekonomi, Yaşar, Manisa Celal Bayar, Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Balıkesir, Aydın 
Adnan Menderes, Kütahya Dumlupınar, Muğla Sıtkı Koçman, Pamukkale ve Uşak Üniversiteleri ve İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

ESSİAD Kümelenme Destekleri Bilgilendirme Toplantısı’nda Yer Aldı

İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet YAVUZ KOSGEB Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Levent ARSLAN

Kümelerin ve küme destek kuruluşlarının proje yazma kapasitelerini geliştirmek, fon kaynaklarından 
yararlanma düzeyi ve rekabet gücünü artırmak amacıyla “İzmir Kümeleri Buluşması, Kümelenme Destekleri 
Bilgilendirme Toplantısı” 18 Mart 2019 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
 
İZKA tarafından KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen ve ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Nilay TUTAN 
ile Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın katıldığı toplantı, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet 
YAVUZ, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz ÖZKARDEŞ, Ege Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 
ÜRÜN ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna ŞAHİN’in açılış konuşmaları ile 
başladı. İlgili toplantıda “Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı”, 
“Kümelenme Girişimcilik Turizm Çağrıları ve Avrupa İşletmeler Ağı Tanıtımı” hakkında bilgilendirmeler 
gerçekleştirildi. Üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji transfer ofisleri, özel sektör kuruluşları 
ve kamu kurumlarından temsilcilerin katıldıkları toplantıda desteklere ilişkin kapasite artışının yanı sıra 
kümelere birbirleriyle ve farklı kesimlerle iş birliği yapma olanağı sunuldu.

KOSGEB İşbirliği Destek Programı’nı anlatmak üzere söz alan KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü 
Levent ARSLAN, katılımcılara KOSGEB bünyesinde yer alan destekler ile ilgili detaylı bilgi aktardı.

Toplantının sonunda ise kümelenme desteklerinden faydalanmak isteyen ve hali hazırda fayda 
sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten STK, kurum ve kuruluşların işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla                                               
paylaşım / networking oturumu düzenlendi.
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
ESSİAD, EBSO’da Düzenlenen KOBİGEL Bilgilendirme Toplantısı’nda Yer Aldı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı tarafından “KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı, “İmalat 
Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş 
Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması” Proje 
Teklif çağrısı yayınlanmıştır.

NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren 
işletmelerin başvurabildiği Proje teklif çağrısı ile ilgili EBSO’da Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

ESSİAD Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın katılım sağladığı toplantıda imalat sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin üretim ve ikili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması için 
açılan KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı’na Geri Sayım Başladı

17-20 Nisan 2019 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi-İzmir`de “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” 
ana teması ile düzenlenecek 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı için geri sayım başladı.

Fuar süresince, ESSİAD Z-406 no’lu standda yer alacak. 
Kongre kapsamında Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 
ve Fuar kapsamında da 18 Nisan 2019 tarihinde ikincisi 
düzenlenecek olan Soğutma Becerileri Yarışması ESSİAD 

organizasyonunda gerçekleştirilecek etkinlikler olarak yer alacak. 

TESKON 2019’da düzenlenecek ve katılımcı sayısı salon kapasitesi ile sınırlı 15 Kurs için, kayıt öncesinde Kongre 
Sekretaryası ile iletişime geçerek kurs hakkında bilgi aldıktan sonra kaydınızın gerçekleştirmesi gerekmektedir.

*Kongre taslak programı için tıklayınız.                      

*Kurslar için tıklayınız.                                              

*Başvuru formu için tıklayınız.                                             

*TESKON+SODEX Fuarı için tıklayınız.                                             

ESSİAD standında buluşalım

http://http://teskon.mmo.org.tr/
http://https://www.mmo.org.tr/14-ulusal-tesisat-muhendisligi-kongresi-ve-teskonsodex-fuari/kurslar
http://https://www.mmo.org.tr/14-ulusal-tesisat-muhendisligi-kongresi-ve-teskonsodex-fuari/katilim-bilgileri
https://www.mmo.org.tr/14-ulusal-tesisat-muhendisligi-kongresi-ve-teskonsodex-fuari/teskonsodex-fuari
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Komisyonlarımız İlk Toplantılarını Gerçekleştirdi

•BİM Komisyonu / 5 Mart 2019

•Sosyal ve Dernek Çalışmaları Komisyonu / 5 Mart 2019

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

ESSİAD 2019-2021 Dönemi komisyonlarından olan 
“Bina Bilgi Modelleme Sistemi (BİM) Komisyonu” 
toplantısı 5 Mart 2019 tarihinde Dernek Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Komisyon Başkanı olarak GMD Genel Mekanik 
Dizayn firma sahibi Orhan GÜRSON’un seçildiği ve 
Aldağ Sistem Satış Şefi Cenk SEVER, İmbat Satış ve 
Pazarlama Grubu Yönetici Güçlü GÖKBERK, Doğu 
İklimlendirme İş Geliştirme Müdürü Süleyman KAVAS 
katıldığı toplantıda dernek üyelerini BİM platformuna 
taşıyabilmek amacıyla yapılabilecek çalışmalar 
hakkında görüşme gerçekleştirildi.

ESSİAD 2019-2021 Dönemi komisyonlarından 
olan “Sosyal ve Dernek Çalışmaları Komisyonu” 
toplantısı 5 Mart 2019 tarihinde Dernek Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Komisyon Başkanı olarak ESSİAD Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ’ün seçildiği, Yüksek 
İştişare Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Onur UZUNOĞLU ve Yalçın 
KIRABALI ile Aldağ Sistem Satış Şefi Cenk SEVER’in 
katıldığı toplantıda üye sayısının arttırılması, üyeler 
arası ilişkilerin sosyal ve eğitim aktiviteleri ile 
güçlendirilmesi konularında görüşme gerçekleştirildi.

•Yurtdışı Pazarlar Komisyonu / 6 Mart 2019

ESSİAD 2019-2021 Dönemi komisyonlarından olan 
“Yurtdışı Pazarlar Komisyonu” toplantısı 6 Mart 2019 
tarihinde Dernek Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa SEZER’in 
başkan olarak seçildiği, Yönetim Kurulu Üyeleri Seçkin 
T. ERDOĞMUŞ ve Erdinç YAPAN’ın katıldığı toplantıda 
UR-GE ihtiyaç analizi sonucunu ve hedef pazarları 
dikkate alarak yurtdışı ticari heyetlerin, dernek fuar 
katılımlarının planlanması, yurtdışı pazar araştırma 
çalışmalarının yürütülmesi konularında görüşme 
gerçekleştirildi.
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e rE S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
•ISO 9001:2015 Komisyonu / 8 Mart 2019

ESSİAD 2019-2021 Dönemi komisyonlarından olan 
“ISO 9001:2015 Komisyonu” toplantısı 8 Mart 2019 
tarihinde Dernek Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN, 
Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan 
SEMERCİ ve Klimasan Kalite Sistemleri Müdürü 
Ayşegül EYLEMER’in katıldığı toplantıda ESSİAD’ın 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulumu 
ve işletilmesinin sağlaması konusunda toplantı 
gerçekleştirildi.

•Devlet Destekleri Komisyonu / 12 Mart 2019

ESSİAD 2019-2021 Dönemi komisyonlarından olan 
“Devlet Destekleri Komisyonu” toplantısı 12 Mart 
2019 tarihinde Dernek Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Komisyon Başkanı olarak ESSİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi Erdinç YAPAN’ın seçildiği ve Eneko Mali 
İşler Yönetici Nuran GENÇALP ve Aldağ Sistem 
Satış Mühendisi Güleycan KOCAMAN’ın katıldığı 
toplantıda ESSİAD üyelerinin KOSGEB ve diğer Devlet 
desteklerinden faydalanması için yapılabilecek 
çalışmalar hakkında toplantı gerçekleştirildi.

•ISO 9001:2015 Komisyonu / 8 Mart 2019

ESSİAD 2019-2021 Dönemi komisyonlarından 
olan “Eğitim Komisyonu” toplantısı 18 Mart 2019 
tarihinde Dernek Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Komisyon Başkanı olarak ESSİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi Nilay TUTAN’ın seçildiği ve ESSİAD Genel 
Sekreteri Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın 
KIRABALI, Denetleme Kurulu Üyesi Ebru KARAKIRAN 
ve Aldağ Sistem Satış Mühendisi Güleycan 
KOCAMAN ile Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın 
katıldığı toplantıda 2019-2021 dönemi süresince 
gerçekleştirilecek eğitimlerin konu başlıkları hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Mart ayında doğan;

Ali HEPSAYAR / Ekinoks Klima
Ali BÜYÜKYILDIZ / Kliterm
Duyşen DEĞIRMENCİ / Otto
Halil GÜLADA / Ergül Teknik
Hasan KARATAŞ / Karataş Soğutma
İbrahim ERHALİM / Erhalim Mühendislik
Kenan ÜNLÜ / Şahıs
Selçuk SAVAŞ / Savaşlar
Zeki ÖZEN / Daikin
Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcımız Hakan 
SEMERCİ, Yüksek İstişare Kurulu Üyelerimiz 
Akın KAYACAN ve Mustafa E. DERYAAŞAN, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kemal YANIK ve Özay 
ERVARDAR BİLGİCİ’nin doğum günlerini kutlar, 
sağlıklı ve mutlu seneler dileriz. 

Saymandan

12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantımızda alınan karar 
gereği yıllık aidat ödemelerinin ilk taksidinin veya tamamının, varsa geçmişten gelen 
aidat tutarları ile birlikte 30 Haziran 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

•Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen üyelerimizin bonus özelliği taşıyan kartlarına    
3 taksit imkanı bulunmaktadır.

•Havale ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz için banka bilgilerimiz: 
TEB Manavkuyu Şubesi / TR520003200035600000337481

İşbirliğiniz için teşekkür eder, 2019 yılının üyelerimize ve sektör firmalarımıza güzel günler getirmesini 
dileriz.

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

Katılacağımız Fuarlar
ISK-Sodex İstanbul / 2019

Mostra Convegno Expocomfort İtalya / 2020
Chillventa Almanya / 2020

Katılım sağlanacak fuarlar, ESSİAD’ın çalışma takvimi doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

www.essiad.org.tr • essiad@essiad.org.tr

Reklamlarınızla markanıza değer katmak ister misiniz? 
Şimdiden yerinizi ayırtın 

avantajlı fiyatlardan yararlanın! 

Basılı Tiraj : 16.500 •  Dijital Tiraj: 75.600

85. Sayımız (Nisan-Mayıs-Haziran) 
Hazırlanıyor!

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.
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Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Yeni Bir Proje

GAZ YAKICI CİHAZLAR VE 3 BOYUTLU YAZICILARIN TEKNİK EĞİTİMİ

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje çalışmalarına bir yenisini ekledi. 2019 yılında Türkiye Ulusal 
Ajansı’nın hibe desteği ile “Gaz Yakıcı Cihazlar ve 3 Boyutlu Yazıcıların Teknik Eğitimi” almaya hak kazandı. 

Proje kapsamında Gaz Yakıcı Cihazlar (kombiler) ve 3 Boyutlu Yazıcılar konuları hakkında 13 Ocak 2019 - 
09 Şubat 2019 tarihleri arasında Hollanda’nın Rotterdam şehrinde 7 Makine Alanı ve Tesisat Teknolojisi 
ve İklimlendirme Alanı öğretmeni uzmanlar tarafından gelişen teknoloji ile ilgili 10 öğrenci ise konu ile ilgili 
uygulama stajları ile iş yerlerinde uygulamalı eğitim aldı.

Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerimiz;

Hollanda Rotterdam Sanayi Sitesi’nde uygulama ve iş yerleri ziyaretleri yaptılar. Nefit en Bosch üretim 
tesislerinde kazan montaj ve bakım konusunda eğitim aldı. Meslek okulu ziyareti yaparak, eğitim metot ve 
modellemeler, atölye ve teknik donanımı inceledi. Üç boyutlu yazıcıda ürün tasarımı ve modellemeler yaparak; 
çeşitli obje üretimleri gerçekleştirdi.

CNC makinelerine kodlama ve üretim çeşitliği üzerine çalışmalar yaparak üretim gerçekleştirdi. 

Hollanda Rotherdam Belediyesi tarafından inşaat tadilatı istenen bir binada ısıtma tesisatı döşemesini 
inceleme ve uygulamalarda bulundu. Kazan ve kombi arıza tespit simülasyon çalışmaları gerçekleştirdiler.

Dört haftalık eğitim sonunda öğrenciler; hidrolik ayarlama, bağlama, boyler bağlantısı yapma, otomasyon 
bağlantıları yapma, hermetik ve bacalı cihaz farkını öğrenme, elektronik kart ayarlama, hataları ve arıza 
kodlarını bulma, elektrik bağlantısı yapma, servis parametresi ve haftalık ayarlama yapma uygulamaları 
konusunda bilgilendi. Yoğuşmalı cihaz kullanma, ayarlama, sensör ölçme, gaz dönüşüm işlemleri yapma, baca 

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje çalışmalarına bir yenisini ekledi. 2019 yılında Türkiye Ulusal 
Ajansı’nın hibe desteği ile “Gaz Yakıcı Cihazlar ve 3 Boyutlu Yazıcıların Teknik Eğitimi” almaya hak kazandı. 

Proje ile ilgili gelişmeleri Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı 
Uzman Öğretmeni Fevzi BALKAN’dan dinledik.
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gazlarını analiz etme, üç yollu vana bağlantısı ve UBA bağlantıları yapma, doğalgaz ve LPG ayarları yapma 
konusunda bilgi, beceri ve yeterliği kazandı.

Projeye gaz yakıcı cihaz konusunda katılan Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı öğretmenleri, gaz yakıcı 
cihazların montajı, bakımı, onarımı, kurulumu, gaz ayarları, cihaz mekanik ve elektriksel devre çalışması, verimli 
kullanımı hakkında bilgi ve uygulama becerileri kazandı. Kombiler, kaskad sistemi, kazan, akıllı ev otomasyon 
uygulamaları ile grenn house uygulamaları yaptı. Nesnelerin haberleşmesi ile yakıcı cihazların otomasyonu 
konusunda eğitim aldı. Teorik ve uygulamalar yaparak eğitim eksiklerini giderip mesleki gelişim kazandı. 

Söz konusu eğitimler sayesinde; bu nitelikte yetişecek olan teknik elemanlar ile birlikte cihaz ömürleri uzayacak 
olup, bütçelere ekonomik katkı sağlanacak. Bundan daha önemlisi gaz emisyon değerleri düşürülerek çevresel 
katkı sağlanacak ve 2015 yılında imzalanan Paris İklim Zirvesi Antlaşmasında taahhüt edilen şartlarla ilgili alt 
yapı çalışmalarına katkısı olacak.
 
Makina Teknolojisi öğrencileri; katı model tasarlama becerisi 
kazandı. Hazır tasarımlı bir modelin 3D yazıcıya aktarımını, 
malzeme kullanımını, aleti hazır hale getirmeyi, baskı 
tekniklerini öğrenerek 3D yazıcıda üretim yapma bilgi, beceri 
ve yeterliği kazandı.

Makina teknolojisi öğretmenleri ise öncelikle temel düzeyde 
olan 3D tasarım bilgilerini geliştirip üç boyutlu çizim programını 
kullanarak farklı kişisel tasarımlarda modeller oluşturma,3D 
yazıcıdan çıktı almayı öğrendi. 

MEB Fatih Projesinde, tablet PC kullanımı ile eğitimlerde çoklu ortam (multimedya) ve e-öğrenme 
materyalleri kullanımı gerekliliğinden dolayı proje sonucunda hazırlanacak olan e-öğrenme materyalleri, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) kapsamında hazırlanan Gaz Yakıcı Cihazlar 
ve Üç Boyutlu Yazıcılar ders programlarına uygun ve projemizden aktarılan bilgi ve beceri transferleri ile 
zenginleştirilmiş olarak kullanıma sunulacak. 

Öğrenciler edindikleri bilgi, beceri, yeterlik ve alacakları sertifikalar sayesinde istihdamda tercih edilebilir hale 
gelecek. Katılımcıların hepsi dil alanında gelişim sağlayıp Avrupa kültürü görerek, Avrupa’daki şehir düzeni, 
iş hayatı, iş güvenliği tedbirleri, sosyal hayat, alışveriş kültürü, yemek kültürü, trafik düzeni, gibi konularda 
kişisel farklılık kazandı.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 
bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı 
öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
tarafından 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde 14. kez 
düzenlenecek olan Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı öncesinde basın 
toplantısı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleşti. Toplantıda, TESKON 2019’a ilişkin bilgi 
veren MMO İzmir Şubesi Başkanı Yüksel YAŞARTEKİN, 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON’un ve 

kongreye paralel olarak gerçekleşecek fuarın 14’üncüsünün iki yıldan bu yana devam eden hazırlıklarında 
artık son aşamaya gelindiğini belirterek, “17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı ‘Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek’ ana temasına sahip 14. TESKON 
ve buna paralel olarak gerçekleşecek SODEX fuarı ile yine binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyoruz” dedi.

Bu yıl kongrenin ana teması olarak belirlenen “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” konusunun büyük 
büyük önem taşıdığını ve sektörü yakından ilgilendirdiğini ifade eden Yaşartekin, “Mekanik Tesisatta Gerçekler 
ve Gelecek ana temasının içini kongremizde doldurabilmek amacıyla farklı platformlarda konunun işlenmesini 
amaçladık ve bu sayede kamuoyunun dikkatini bu yöne çekmek istedik. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
olarak, tesisat mühendisliği alanında faaliyet gösteren meslektaşlarımız başta olmak üzere ilgili disiplinin 
tüm taraflarını Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
ve TESKON+SODEX Fuarı’na katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

TESKON 2019 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali GÜNGÖR ise, Tesisat Mühendisliği alanında çalışan 
mühendislerin, bilim insanlarının, sanayicilerin ve diğer meslek disiplinlerinin bir araya gelerek bilgi 
alışverişinde bulunmalarının ve son bilimsel araştırma sonuçları ile teknolojik gelişmeleri izlemelerinin 
olanağını sağlayan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin, bir kez daha alanında en yaygın katılımlı ulusal 
platform olarak konuklarını ağırlamaya hazırlandığını belirtti. Güngör, “Kongrenin diğer bir amacı da gelişen 
teknolojiyi yakalamak. Sektörümüz böyle bir etkinliği bekliyor. Umarım sektörümüz için faydalı bir etkinliği 
gerçekleştireceğiz. Bu kongremizde çok uzun yılların birikimi olarak sektörümüzde kullanılan terminolojileri 
öğrenmek ve yeni ortak kullanımlara ulaşmak amacıyla ‘İklimlendirme terimleri sözlüğü’ çalışmasını başlattık. 
Kongre sürecinde ilk basımı tüm sektörle paylaşılacak, gelen öneri ve katkılarla sürekli geliştirilecek bir sözlük 
sektörümüze kazandırılacaktır” diyerek Tesisat Mühendisliği disiplininin bütün ilgililerini kongre ve fuara 
katılmaya davet etti.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Sodeks Fuarları Direktörü Toros UTKU ise 2 yılda bir düzenlenen 
TESKON + SODEX Fuarı’nın, bu sene de sektör açısından güzel bir katılımcı ilgisi ile karşılaştığını ve yaklaşık 
1800 m² alanda ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa ve vana sektörlerinde faaliyet gösteren 100’e 
yakın firmanın fuarda bir araya geleceğini ifade ederek, “Fuara katılacak olan değerli firmalarımız, sunacakları 
yenilikçi ürün ve çözümlerini, sektöre dair son gelişmeleri, 4 gün süresince sektör profesyoneli ziyaretçilerimize 
tanıtma, yeni işbirlikleri gerçekleştirme imkânını bulacaklar. Her iki yılda bir olduğu gibi bu sene de, üretim 
ve kullanım açısından ısıtma, soğutma, havalandırma sektörlerinin bölgedeki kalbi olan İzmir’e yakışan bir 
etkinlik olacak” dedi.

TESKON 2019, 17-20 Nisan’da İzmir’de
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TTMD 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 13. Dönem Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, 23 Mart 2019 tarihinde TTMD 
üyelerinin katılımlarıyla Ankara Latanya Otel’de yapıldı. 

Açılışın ardından Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Sayın 
Ethem ÖZBAKIR, yardımcılıklarına Samet USLU ve 
Gülmetan Atagün SAVAŞ seçildi. Gündem maddelerinin 
karara bağlanmasından sonra, sırasıyla MÜKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Esma SARIASLAN DİVRİKLİ, 
TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki POYRAZ, 
İSKİD Başkan Vekili Ayk DİDONYAN, MTMD Yönetim 
Kurulu Başkanı İrfan ÇELİMLİ ve MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus YENER genel kurula hitaben birer 
konuşma yaptı. 

Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen TTMD 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Birol KILKIŞ, yurt içi ve yurt dışında dernek adına gerçekleştirilen çalışmalar hakkında kısa bilgi 
verdikten sonra, dönem içerisinde birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.  Açılışın ardından 
geçilen 2019 Faaliyet Sunumunda TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri; temsilcilikler, basın ve halkla ilişkiler, yayın 
ve sertifikalı eğitimler, MMO, sektörel dernekler ve kamu kurumları ile ilişkiler, Sempozyum 2018, dış ilişkiler, 
komiteler, yeni web sitesi, üye yönetimi ve dijital arşiv yazılımları, mali tablolar, stratejik plan ve son olarak 
performans değerlendirmesi konu başlıklarında birer sunum gerçekleştirdiler. 

Faaliyet Raporu’nun okunmasının ardından 2018-2019 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Bilanço, Gelir-Gider 
Tabloları ve Dernek Denetim Kurulu Raporu Genel Kurul’a sunuldu. Okunan raporların görüşülmesinin 
ardından, 2018-2019 yılı Yönetim Kurulu çalışmaları, Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi. Dernek 
Tüzüğü’nün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi ve kabulünden sonra yeni yönetim kurulu 
seçimi için oy verme işlemine geçildi.

Kurul üyelerini seçmek üzere yapılan oylama sonucunda, iki yıl süre ile görev alacak olan TTMD 14. Dönem 
Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri (Asıl)
1. Prof. Dr. Birol KILKIŞ 
2. Ceren ERCAN
3. Deniz Arzu ATIK
4. Gökhan ÜNLÜ
5. Hakan KOCAOVA
6. Haşim ALAN
7. Dr. Kazım BECEREN
8. Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR
9. Kemal GÖKAY
10. Meriç SAPÇI
11. Merve SABAY
12. Sinan SOĞANCI
13. Tamer ŞENYUVA 

Yönetim Kurulu Üyeleri 
(Yedek)
1. Ahmet DEMIR
2. Burak ÖZTÜRK
3. Cenani BOZKINA
4. Doç. Dr. İbrahim ATMACA
5. Dr. Ziya Haktan KARADENİZ
6. Eren KALAFAT
7. Gökhan TATLIDEDE
8. Cenk TIFTIKÇIGIL
9. Hande ULTAV
10. Nevroz KARAKUŞ
11. Seçil Kızanlık İSKENDER
12. Seyhun BARAN
13. Umut Barış YILMAZ

Denetim Kurulu Üyeleri 
(Asıl)
1. Onur TUGA
2. Orhan GÜRSON
3. Ömer Faruk EROĞLU 

Denetim Kurulu Üyeleri 
(Yedek)
1. Gökçen BAYHAN
2. İlhan KARADUMAN
3. Hakan YAZMAN

Onur Kurulu Üyeleri 
(Asıl)
1. Akdeniz HİÇSÖNMEZ
2. Ersin GÖKBUDAK 
3. Kani KORKMAZ 

Onur Kurulu Üyeleri 
(Yedek)
1. Engin KENBER
2. Erdinç BOZ
3. Levent TOSUN

TTMD 14. Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği ilk YK Toplantısıyla görevlilerini Kemal Gani BAYRAKTAR (YK Başkanı), 
Meriç SAPÇI (YK Başkan Yardımcısı), Kazım BECEREN (YK Başkan Yardımcısı), Tamer ŞENYUVA (YK Başkan 
Yardımcısı), Kemal GÖKAY (Muhasip Üye) ve Gökhan Ünlü (Genel Sekreter) olarak oybirliğiyle belirledi.

*Tüm kurullar isme göre alfabetik sıralamaya göre 
listelenmiştir. 
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 2018 yılında başarı gösteren ihracatçılarını ödüllendirdi. 
Ödül töreni Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail GÜLLE, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
ŞANAL, TİM Başkan Vekilleri Zeki POYRAZ, İbrahim PEKTAŞ ve çok sayıda iklimlendirme sanayicisinin 
katılımı ile gerçekleşti. Törende 17 kategoride ihracat başarısı gösteren firmalara ödülleri verildi. 

İklimlendirme Sektörü İhracatçısı Başarısını Kutladı

TTMD Hava & Hava Isı-Enerji Geri Kazanımında 
Seçim Kriterleri ve Eşanjör Tipi Seçimi Semineri Gerçekleştirdi

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği 
tarafından düzenlenen, 2018-2019 Dönemi 5. 
Semineri 30.03.2019 tarihinde, “Hava & Hava Isı-
Enerji Geri Kazanımında Seçim Kriterleri ve Eşanjör 
Tipi Seçimi” konusunda gerçekleştirildi. MMO İzmir 
Tepekule Kongre Merkezi Ege Salonu’ndaki etkinliğe, 
Konuşmacı olarak  Mak. Müh. Müjdat ŞAHAN katılırken 
Seminer Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Macit TOKSOY 
yaptı.

Seminere, Temel IGK-EGK Eşanjör tiplerini anlatarak 
başlayan Müjdat ŞAHAN, daha sonra Regüperatif IGK 
Eşanjör tipleri, Rejeneratif IGK Eşanjör tipleri, Toplam 

Isı Reküperatörleri-Membran, Toplam Isı Rejeneratörleri-Accubloc, IGK Eşanjörlerinin kasetlenmesi, IGK 
Hücrelerinin Kombinasyonları, IGK Uygulaması İç-Dış Kaçakları ve Çapraz kirlenme ve önlemleri hakkında 
bilgiler verdi. Hava & Hava Isı-Enerji Geri Kazanımında Seçim Kriterleri ve Eşanjör Tipi Seçimi ve Uygulama 
Örnekleri hakkında geniş bilgiler aktaran Müjdat ŞAHAN, yine son bölümde katılımcılardan gelen soruları 
yanıtlamıştır. Seminer, Mak.  Müh. Müjdat ŞAHAN ve Prof. Dr. Macit TOKSOY’a teşekkür belgesi takdimiyle 
son bulmuştur.
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TİM Başkanı Gülle törende yaptığı konuşmada ülke ekonomisinin temelinde ihracat olduğunu söyleyerek 
2019 yılını ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı ilan ettiklerini ifade etti. TİM’in bu çerçevede de çalışmalarını 
geliştireceğini söyleyen Gülle, “Dünya konjonktürünün izin verdiği sürece elimizden geldiği kadar pek çok 
ülkeye gitme hedefimiz var. Memnuniyetle belirtmem gereken bir şey var ki geçen yıl %2.6 gerçekleşen 
büyüme rakamı içerisinde son çeyrekte büyüme rakamına katkımız %9.7, ciro bazında da %4.2’lik bir katkı 
sağladık. Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyelini dikkate aldığımızda arzu ettiğimiz seviyelerde olmasak 
da ihracatçılar olarak verdiğimiz bu katkı hem ülkemize güvenimizin hem de işimize olan inancımızın da bir 
göstergesi oldu. Yıllardan beri ihracat yapıyoruz. Hayatımın hiçbir döneminde 2018 yılının 8. ve 9. aylarında 
yaşadığımız kur saldırıları ile Türkiye ekonomisine yapılan saldırılar sonrasında ihracatın öneminin ne kadar 
vazgeçilmez olduğunu görmemiştik. Bunun bir milat olduğu kanaatindeyim. Hepimiz bunu sonuna kadar 
hissettik. Bizler yeni bir yönetimiz. Birtakım hedefler koymuştuk, açıkçası o kadar zorlu bir dönem içinde 
sorunlarla karşılaştık ki, Allah herkesin yardımcısı olsun diye bana duada bulunulurken, Türk ihracatçısı 
rekorlar kırarak cumhuriyet tarihinin en yüksek başarılarını gösterdi. Sizlerin gayreti destekleri ve üretimi 
ile 168 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. Türkiye’nin ihracatı bundan daha fazla. Serbest bölgelerden yapılan 
ihracatın yazılmasını söyledik, hesaplama sistemini değiştirdik. Yaklaşık 10 milyar dolara yakın ihracat ilavesi 
gerçekleşti. Yolcularla birlikte yapılan ihracatlar da hesaplamalara katıldı ve 5 milyar dolara yakın bir ihracat 
var. Yani 200 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştık” dedi.  

Türkiye’de geçmiş 10 yıla göre pek çok şeyin değiştiğini ve değişimin sürekli hale geldiğini belirten Gülle, “Artık 
kağıtsız ihracat nisan ayı sonunda başlayacak. Dün sorun olarak konuştuğumuz pek çok şey artık bugün sorun 
değil. Geldiğimiz noktada her gün başka başka sorunlarla karşı karşıyayız. Daha önce hiç karşılaşmadığımız 
ve artık çözmek zorunda olduğumuz çok daha farklı, gelişmiş, inovasyonun tasarımın, dijital dönüşümün, 
yapay zekayla kullandığımız pek çok ürünün hayatımıza girdiği bir dönem oluyor. O açıdan gelişimi ve değişimi 
sürekli takip etmemiz gerekiyor” dedi.

İklimlendirme sektörünün büyümeye ve gelişmeye son derece açık bir sektör olduğunu vurgulayan Gülle, 
sektörün Dünya pazarından aldığı ihracat payının daha ötesindeki bir rakamı elde etmek için daha fazla 
çalışacaklarının altını çizdi. Gülle, “Bu açıdan Türkiye Tanıtım Grubu’nda başkanlarımız projelerini sundu, biz 
de bu projeleri destekledik, onayladık. Yeter ki sektörün önü açılsın, özellikle Afrika’da bu Pazar açılımlarında 
her türlü desteği sağladık. Daha fazlasını üretmeli, tasarlamalı ve geliştirmeliyiz. Bizim ileriye gitmek için 
kullanacak başka bir yolumuz ve argümanımız yok. O açıdan artık biliyoruz ki bundan sonraki süreçte 2019’da 
Türkiye’nin ana modelinin üretim olduğu bir dönem olacak. Önümüzdeki fırsatları daha iyi değerlendireceğiz. 
Yerel Seçim sonrasındaki dönemde yeni fikirler, yeni projeler yapacağız hep birlikte ve seçimden sonraki 
seçimsiz dönemi çok daha avantajlı hale getirmemiz gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Sizden gelecek her türlü 
öneriye açığız” diyerek sözlerine son verdi. 

“İklimlendirme sektöründe hedef ihracat fazlası veren bir yapıya kavuşmak” 

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet ŞANAL da iklimlendirme sektörünün artık 
ihracat fazlası veren bir sektör olmaya odaklandığını söyledi. 2018 Yılının ağustos ayında kurlarda yaşanan 
dalgalanmalardan dolayı Türkiye’nin ve sektörün dış ticaret açığının daraldığına dikkat çeken Şanal, “Ülkemizin 
55 milyar dolar mertebesinde dış ticaret açığı ve %75 seviyelerinde de ihracatın ithalatı karşılama oranı var. 
İklimlendirme sektörü olarak baktığımızda ihracatın ithalatı karşılama oranı %85. 2016 yılından bu yana 
kararlı bir şekilde sektörümüzün dış ticaret açığı azalmaktadır. 2018 yılında 800 milyon dolara kadar azaldı. 
Ülke genelinden daha yüksek bir karşılama oranına sektör olarak ulaşmış durumdayız. Orta vadede çok daha 
iyi organize olabilirsek dış ticaret fazlası veren bir sektör olacağız. Bu da bizim son dönemde yaptığımız 
faaliyetlerle başarımızın bir kanıtı” dedi. 

Türkiye iklimlendirme sektörünün dünya ithalatından aldığı payın 2017 itibariyle %0,89 düzeyinde olduğunu 
belirten Şanal, “Sektör ihracatımızda son 5 yılda %7’lik bir artış oldu. İklimlendirme sektörü dünyada büyüyor 
ama yerel üreticiler artmaya başladı bu nedenle ithalat oranı küçüldü. Dünya pazarında sürekli gelişim 
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öngörüyorduk ama yerli imalatçıların da ülkeler içindeki payları artıyor. İthalat pazarı küçülüyor. Bu kapsamda 
son 4 yılda Dünya iklimlendirme ithalatının yüzde 2,35 oranında küçüldüğünü görüyoruz. İSİB olarak plan ve 
stratejilerimizi Pazar gerçekliklerine göre, üyelerimizin de talep ve hedeflerini dikkate alarak belirliyoruz” diye 
konuştu. 

İklimlendirme sektörünün alt dallarındaki gelişmeler hakkında da bilgi veren Şanal, sektörün Isıtma – 
soğutma ve yalıtım ayağında ihracat fazlası verdiklerini, Klima ve havalandırma ürün gruplarında ise ithalat 
ağırlıklı bir durum olduğunu açıkladı. Özellikle ısıtma alanında Çin ve Rusya gibi büyük pazarlarda ihracat 
artışı yaşandığına dikkat çeken Şanal, “Çin’de ve Rusya’da bunu başardık. Çin’de bunu başaran firmalarımız, 
olmadığımız pazarlarda da bunu başarabilir” diye konuştu. 

İklimlendirme sektörünün katma değer yaratan ve bu konuda artış gösteren bir sektör olduğunu da ifade 
eden Şanal, sektörün kg başına ihracat birim fiyatının Türkiye’nin kg başına ihracat birim fiyatından yüksek 
olduğunu kaydederek, “Türkiye ortalaması 1,3 dolarken, sektörümüzün katma değeri yüksek olması itibari 
ile kg başına ihracat birim fiyatımız 4,5 dolardır. Katma değerimiz de artış gösteriyor. Demek ki nitelikli ürünü 
üretmeye başladık, sektörümüz kendini geliştiriyor. 2018 yılında birim fiyatımız daha da artış gösterdi. Bu 
mutluluk verici bir tablodur” dedi. 

“Sektörde olumlu seyir var” 

TİM Başkan Vekili ve İSİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeki POYRAZ da törende yaptığı konuşmada son yıllarda 
iklimlendirme sektöründe olumlu gelişmeler yaşandığını söyleyerek TİM’de hem sektör hem de Türkiye’nin 
ihracatının gelişimi ile alakalı çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Sektörü dünyaya açtıklarını belirten Poyraz, 
“Hem TİM hem de sektör olarak tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Uluslararası arenada paydaşlarımızla sıkı bir 
çalışma içindeyiz. İSİB’in ve Türk iklimlendirme sektörünün kim olduğunu dünya pazarının %90’ı artık biliyor. 
Ben tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum.  1 Dolarlık ihracat yapmak da önemli bir iştir çünkü arkası gelecektir. 
Dünyanın her yerine koşan İSİB Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 61. İhracatçılar Birliği 
kuruldu. Hizmet İhracatçılar Birliği. Birlik Türkiye’deki sinema, taşımacılık, sigortacılık, turizm, müteahhitlik 
gibi pek çok konuyu içine aldı. Biz de TİM de bunu iklimlendirme sektörü açısından değerlendirdik ve mekanik 
taahhüt yapan iklimlendirmecilerin bizim kapsamımızda olmasını istedik. Servis, bakım, işletme hizmeti 
kalemleriyle hep beraber Birliğimiz ve sektörümüz daha güçlü olacaktır.” diye konuştu. 

“İhracatta kg başına birim fiyat yükselmeli”

TİM Başkan Vekili İbrahim PEKTAŞ da başarının karşılıksız kalmadığını ifade ederek konuşmasında şunları 
söyledi “2009 yılından bugüne iklimlendirme sektörü ihracatına baktığımızda 2,6 milyar dolardan 4,5 milyar 
dolara, ihracatçı sayısının da 8 bin 400’den 15 bin’e çıktığını görüyoruz. 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan 
firma sayısının ise 328’den 569’a yükseldiğini görüyoruz. Ülkelere baktığımızda ise 2009 yılında toplam 
197 ülkede Türk ihraç ürünlerimiz bayrağımızı dalgalandırırken 42 ülkeye 10 milyon dolar üzeri ihracat 
gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. 2018 yılında iklimlendirme sektörümüz 208 ülke ve bölgeye kazan, kombi, su 
ısıtıcısı, klima, soğutma grupları ve izolasyon malzemesi ihracatı gerçekleştirdi. Toplam 73 ülkede 10 milyon 
dolar barajını geçmiş bulunuyoruz. Öte yandan Kg birim değeri çok önemli. Türkiye ortalaması 1,3 dolarken 
İklimlendirmenin kg değeri ise 4,5 dolar seviyesini gördü. Türkiye ihracatının 2023 hedefi olan 500 milyar 
dolara çıkabilmesi için kg birim fiyatlarımızın bu seviyelere çıkması gerekiyor. Aksi halde hamallık yapıyoruz. 
Bu başarıda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı ve Birlik Başkanı Mehmet ŞANAL’ı yürekten kutluyorum. Ayrıca 
2019 yılı için sektörün ihracat hedefi 5,5 milyar dolar olarak hedeflenmiş olup bugün tüm ihracatçımızın bu 
motivasyon ile çalışıp sektörümüzün yeni pazarlar ve yenilikçi ürünler ile dünyayla sıkı bir rekabet içinde bu 
hedefi yakalayacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin 2018 ihracatı 168 milyar dolar olup katma değeri bu kadar 
yüksek olan bir sektörün %3’lük payla daha da yukarda olması gerekmektedir ki biz istediğimiz hedefleri 
yakalayabilelim” Pektaş, İklimlendirme sektörünün emin ellerde olduğunu sözlerine ekledi. 
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2018 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde Ödül Alan Üyelerimiz

En Çok İhracat Yapan Firma kategorisinde: Daikin

En Çok Ülkeye İhracat Yapan Firma kategorisinde: Karyer

En Çok Eşanjör-Batarya İhracatı Yapan Firma kategorisinde: Karyer, Friterm, Termokar

En Çok Fan İhracatı Yapan Firma kategorisinde: Eneko

En Çok Hava Temizleyiciler-Filtreler İhracatı Yapan Firma kategorisinde: MGT Filtre

En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tipi Klimalar İhracatı Yapan Firma kategorisinde: Daikin, 
Üntes

Ödül alan üyelerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Friterm, Yeni Fransız İş Ortağıyla İhracat Pazarını Genişletmeye Hazırlanıyor

2018 yılında Kanatlı borulu ısı değiştirici ürün 
gamında ihracat ödülü alan Friterm, İhracat pazarını 
genişletmeye devam ediyor.

Hamon D’Hondt firmasıyla Güç Santralleri, Veri 
Merkezleri, Yenilenebilir Enerji ve Proses Soğutma 
alanı ile birlikte Hava Koşullandırma amaçlı yüksek 
kaliteli ürünlerin mühendislik çözümlerinin müşteriyle 
buluşmasına dayanan kapsamlı partnerlik anlaşması 
26 Şubat 2019 Salı günü Friterm Tuzla Merkez 
Ofisinde imzalandı. İki taraf için de orta ve uzun dönem 

stratejilerine uygun bu işbirliği sayesinde daha fazla müşteriye ulaşarak yüksek deneyim gerektiren projelerin 
tamamlanması hedefleniyor.

Friterm Yurtdışı Satış Müdürü Oktay İNCE ‘Müşteri ve çözüm ortaklarımızla kurduğumuz güvene dayalı iş 
birliktelikleri bizim hedeflerimizi gerçekleştirmemizde kilit rol oynuyor. 2018 yılında ihracat Kanatlı Borulu 
Isı Değiştirici ürün gamında ihracat ödülü almayı başardık. Friterm olarak bu sene kuruluşumuzun 40. 
Yılındayız. Geçirdiğimiz bu süreçte ihracattaki başarımızı güçlü mühendislik kadromuzla, ihtiyaçları en ince 
detaylarına kadar irdeleyerek müşteriye özel geliştirdiğimiz çözümlerimize borçluyuz. Sunduğumuz hizmetle 
müşterimizin üründen sağlayacağı faydanın en yüksek seviyelere ulaşmasını sağlıyoruz.  Son yıllarda 
yurtdışı satışta yakaladığımız yukarı yönlü trendi sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz her yeni yılda gösterdiğimiz 
satış performans ile bir önceki yılda ulaştığımız satış rakamlarını büyütmekte ve çalıştığımız ülke sayısını 
arttırmaktayız. İhracat satışlarımızın genel satışlarımızdaki oranı oldukça yüksek değerlere ulaştı. Gelişmiş 
ülkelerde yaptığımız dış satış müşterilerinin beklentileri oldukça üst seviyede. Özelikle güçlü yazılım desteği 
ve ürün kalitesinde standartların sürekli yükseltilmesi taleplerinin yanıt bulabilmesi için gelişimi sürekli kılmak 
Friterm için esastır” dedi.

Geçtiğimiz yıl Kuru Soğutucu Ürünleri Eurovent tarafından sertifikalandırılan Friterm, Dilovası Makine OSB’de 
yer alan yeni üretim tesisiyle de BREEAM very good seviyesinde sertifikalandırılmıştı.
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MGT Filtre özellikle çocuklara, ağaç sevgisi ve temiz 
hava bilinci aşılamak için “Temiz Havayla Sağlıklı Yaşa” 
adlı bir çizgi film hazırlattı.

Dünya hava kalitesi endeksi verilerine göre her 10 
kişiden 9’u her nefes alışında sağlığa zararlı hava 
soluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hava kirliliğinin 
her yıl 15 yaş altı 600 bin dolayında çocuğun ölümüne 
neden olduğunu belirtiyor. Bu duruma dikkat çekmek 
isteyen filtrasyon ürünleri üreticisi MGT Filtre özellikle 
çocuklara, ağaç sevgisi ve temiz hava bilinci aşılamak 
için “Temiz Havayla Sağlıklı Yaşa” adlı bir çizgi film 

hazırlattı. Filmi, https://youtu.be/ckSK3bqW82M linkinden izleyebilirsiniz.

MGT’den Çocuklara Çizgi Film “Temiz Havayla Sağlıklı Yaşa”

ALDAĞ A.Ş. BIM Kütüphanesi, Proje Müelliflerinin Hizmetine Sunuldu

UR-GE Kapsamında BIM Danışmalık Sürecini 
Tamamlayan Tek Firma Olan ALDAĞ A.Ş.’nin 272 adet 
“akıllı eleman”a sahip BIM Kütüphanesi Tüm Proje 
Müellifleri ile paylaşılıyor. İSKİD URGE BIM projesi 
kapsamında kurulacak BIM Kütüphanesi’nde yer almak 
üzere, ALDAĞ A.Ş. AR-GE Grubu ve BIM Danışmanlarının 
hazırladığı 272 adet çizim ve rfa formatlı dosya; 
“akıllı eleman” bulunmaktadır. ALDAĞ A.Ş. İSKİD BIM 
Kütüphanesinde kendi ürün gamında yer alan ilk ve 
tek yerli, milli sermayeli firmadır. Bugün için mekanik 
proje müelliflerinin kullanımına sunulan ALDAĞ A.Ş. 
BIM Kütüphanesinin, yakın bir gelecekte www.aldag.
com.tr kurumsal web sitesi üzerinden, cihaz görselleri 
ve “akıllı elemanları”nı tüm sektörün kullanımına 
açmak için çalışmalar devam etmektedir. Cihazların 
rfa dosyalarında, bilgiler kısmında kullanıcıların ihtiyaç 
duyacağı bütün bilgiler detaylı şekilde işlenmiştir. 
Cihaz kapasiteleri, cihaz hava tarafı basınç kayıpları, 

cihaz su tarafı basınç kayıpları, 3 ayrı fan devrine 
göre ayrı ayrı ele alınmıştır. 3 ayrı fan devrine göre 
cihaz hava debileri, su debileri, ses seviyeleri, ısıtıcı-
soğutucu giriş-çıkış çapları ve konumları, elektrik 
bağlantıları ve konumları, cihaz ağırlıkları; bilgiler 
kısmında yer almaktadır. Cihazların servis boşlukları, 
elektrik bağlantıları ve konumları, cihaz yönleri ve 
konumları, cihaz dış ölçüleri ile ısıtıcı-soğutucu giriş-
çıkış hesapları ve konumları ölçekli olarak çizimlere 
işlenmiştir. Çalışmaları tamamlanan rfa dosyaları ve 
çizimler düzenli olarak güncellenmektedir. ALDAĞ A.Ş. 
BIM Kütüphanesi, BIM akıllı eleman kütüphanelerinin 
nasıl hazırlanması, imalatçı modellerinin hangi verileri 
içermesi gerektiği konularında başarılı bir örnek olarak; 
BIM sürecine geçişte iklimlendirme endüstrisine yol 
gösterecek.

https://youtu.be/ckSK3bqW82M
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275.000m2 alanda 2.532 katılımcı firmanın stantlarına 
190.000 ziyaretçinin geldiği Avrupa’nın en prestijli 
fuarı olan ISH 2019 11-15 Mart tarihleri arasında 
Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleşti.

Doğu İklimlendirme 2013 yılından beri düzenli olarak 
katıldığı bu fuarda, Ecodesign direktiflerine uygun 
üretmiş olduğu ürün gamını ziyaretçilerinin beğenisine 
sundu.

Sergilediği ürünlerin içinde 275-850m3/h debi 
aralığında, 4 farklı kapasitede ürettiği Four Home, Ev 
Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları da yer aldı. Son teknoloji 
kablosuz kumanda ve sensör alt yapısına sahip bu 
ürünler Avrupa pazarında her geçen gün daha fazla 

talep görmektedir. Doğu İklimlendirme, bu ürünleri hem kendi markası olan FourSeasons® markası hem de 
Avrupa’nın seçkin markalarına OEM olarak üretmektedir.

Sergilenen diğer bir ürün grubu da RTER - Rotorlu Isı Geri Kazanım Cihazlarıydı. %80’nin üzerinde ısıl verime 
sahip cihazın öne çıkan başlıca özellikleri, ERP2018 uygunluğu, tüm haberleşme protokollerine açık tak çalıştır 
otomasyonu, standart bir cihaz ile hem dikey, hem de yatay yönde hava dağıtım kanallarına bağlanabilmesidir.
Firmanın Dış Pazarlar İş Geliştirme Müdürü Zihni IŞIK, Doğunun güçlü Ar-ge ekibi, tecrübeli ihracat departmanı 
ve geniş ürün gamı ile bu yılında özellikle Avrupa pazarındaki ihracat cirosunu ciddi oranda arttırdıklarını, 
2020 yılında ihracat cirosunun, toplam ciroya oranının minimum %50 olmasını hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’de iklimlendirmenin öncü firmalarından 
Form Şirketler Grubu, Amerika’nın en büyük klima 
üreticilerinden Lennox ile 36 yıldır devam eden iş birliği 
kapsamında yerli üretime geçeceğini 5 Mart 2019 
tarihinde Hilton Hotel Maslak’ta düzenlediği bir basın 
toplantısı ile ilan etti. İzmir Pancar Organize Sanayi 
bölgesinde yer alan fabrikasında Lennox markalı 
ürünlerin üretimi için özel bir hat oluşturan Form 
Şirketler Grubu, gerçekleştirdiği bu yatırım ile paket 
klima (rooftop) cihazların üretimini yapacak. Form ile 
imzalanan bu lisans anlaşması, Lennox tarafından 
paket klima konusunda uluslararası pazarlarda verilen 
ilk ve tek lisans anlaşması olma özelliğini de taşıyor.

Türkiye’de iklimlendirmenin öncü firmalarından Form Şirketler Grubu, Amerika’nın en büyük klima 
üreticilerinden biri olan Lennox ile 1983 yılından beri süren iş birliğini bir adım daha ötesine taşıyarak yerli 
üretime geçiyor. Form Şirketler Grubu’nun İzmir Pancar Organize Sanayi bölgesinde yer alan fabrikasında 
Lennox ürünlerinin üretimi için 2 milyon TL’lik bir yatırımla özel bir üretim hattı faaliyete başladı. Bu hatta, 
lisans kapsamında orijinal Lennox markalı olarak üretilecek cihazlar “Made in Turkey by Form under licence 
of Lennox” şeklinde etiketlenecek. Form, Lennox markalı ürünlerin üretim kapasitesini 2020 yılına kadar iki 
katına çıkarmayı hedefliyor.

Doğu İklimlendirme, Ürün ve Sistemleri ile ISH Frankfurt Fuarı’na Katıldı

Form Şirketler Grubu, Lennox ile İzmir’de Yerli Üretime Geçiyor
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2015 yılında hizmete başlayan 20.000m2 açık alan üzerine 11.000 m2 kapalı alandan oluşan fabrikada ilk 
aşamada 80kW üstü kapasitelerde Lennox markalı paket klima (rooftop) cihazları üretilecek. 36 yıldır Lennox’u 
Türkiye’de tek yetkili olarak temsil eden Form Şirketler Grubu bu yatırım kapsamında 2020’den itibaren 80kW 
altı kapasiteleri de üretmeye başlayacak.

Cihazlar üzerinde kullanılacak tüm komponentler, Lennox tarafından onaylanmış parçalar olacak. Bu sayede 
Eurovent performans sertifikası dahil tüm uluslararası sertifikalar Form tesislerinde üretilen cihazlar için de 
geçerli olacak. İlerleyen süreçte daha fazla Türk Malı komponentlerin de Lennox tarafından uygunluk onayı 
alınarak sürece dahil edilmesi ve hatta bu komponentlerin yurtdışındaki diğer Lennox üretim tesislerine 
ihracatı hedefleniyor.

Paket Klimada Form İmzası

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç KORUN, konuyla ilgili şunları söyledi: “Yaklaşık 500 milyon 
Euro olan merkezi klima ana ekipmanları pazarında, paket klimalar yaklaşık 25 milyon Euro’luk bir paya sahip. 
Bir diğer adı Rooftop (çatı tipi) klima olan paket klimalar, tek bir cihaz ünitesi üzerinden tüm soğutma, ısıtma, 
havalandırma, filtrasyon ve taze hava işlemlerini yönetebilmesi itibariyle, birçok işletme tarafından giderek 
artan bir talep görüyor. Bugün; AVM’ler, spor tesisleri, marketler, fuar alanları, seminer salonları, fabrikalar, 
depolar ve benzeri büyük hacim içeren her türlü bina, paket klimanın kullanım yeri olarak ön plana çıkıyor. 90’lı 
yıllarda Türkiye’de Form ve Lennox ile paket klima alanının oluşumunu sağlayan bu iş birliğine, 1992 yılında 
100 bin Dolarlık bir ciro ile başlanmıştı. Bugün Form-Lennox olarak Türkiye pazarında %50’ye yakın bir pazar 
payına ve binlerce cihazlık referansa sahibiz. 40 yıla yaklaşan bu başarılı işbirliğinin bir sonucu olarak Lennox 
ile imzaladığımız bu lisans anlaşması, Lennox tarafından uluslararası pazarlarda paket klima için verilen ilk ve 
tek lisans anlaşması olma özelliğini de taşıyor. Hedefimiz paket klimaların uygulama alanlarını çoğaltmak ve 
piyasanın da gelişimi ile pazar payımızı arttırmak.

Türkiye’ye gelen Lennox Uluslararası Yönetim Kurulu Başkanı Todd BLUEDORN Form Şirketler Grubu ile 
gerçekleştirdikleri üretim hakkında şunları söyledi: “1895 yılında kurulan Lennox, bugün 4 Milyar Dolarlık cirosu 
ile yalnız Amerika’nın değil dünyanın en büyük iklimlendirme firmalarından biridir. Lennox’un en büyük özelliği 
daima tüketiciyi dinlemek ve ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunmak diyebiliriz. 1980’lerde Türkiye pazarı için 
Form ile çalışmaya başlarken, Form’un sektördeki mühendislik tecrübesine, esnek ve sağlam organizasyon 
yapısına güvendik ve birlikte güzel bir yola çıktık. 40 yıla yaklaşan bu ortaklık ile Form, Türkiye paket klima 
pazarında Lennox ürünleriyle liderliğini sürdürüyor. Yeni lisans anlaşması ile karşılıklı iş birliğimizi bambaşka ve 
ileri bir boyuta taşıdık. Lennox kalite standartlarıyla birlikte Eurovent ve Ecodesign sertifikasyonlarını taşıyan 
bu üretimle hem müşterilerin taleplerine daha uygun ve esnek tasarımlar sunabileceğiz hem de bu üretimi 
çok daha kısa zamanda ve nispeten daha düşük maliyetlerle gerçekleştirebileceğiz. Böylece yatırımcılara son 
derece önemli bir avantaj sağlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle söz konusu üretimin Türkiye ekonomisine 
yatırım ve istihdam anlamında katkı sağlayacağını bilmekten de büyük mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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Tel. +90 212 334 69 00
Fax +90 212 347 10 96
info@sodex.com.tr
www.hmsf.com

Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.

TİCARET BAKANLIĞ
I

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TİCARET BAKANLIĞI

Eş Organizatörler / Destekleyen Dernekler
��������������������������������

Destekleyenler Resmi Seyahat 
Acentesi

Resmi 
Havayolu

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Online Kayıt İçin
sodex.com.tr

ISK-SODEX
ISTANBUL 2019

Yeni Tarih!

Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın ve Güneş Enerjisi 
Sistemleri Fuarı

sodex.com.tr

2 - 5 Ekim 2019
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
Büyükçekmece •  İstanbul

#isksodex
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1 TESKON+Sodex 2019 17-20 Nisan 2019 İZMİR TÜRKİYE

2 MEGA CLIMA 09-11 Temmuz 2019 LAGOS NİJERYA

3 MEGA CLIMA 05-07 Eylül 2019 NAIROBI KENYA

4 ISK Sodex 2019 02-05 Ekim 2019 İSTANBUL TÜRKİYE

5 EDIFICA 2019 02-05 Ekim 2019 SANTİAGO ŞİLİ

6 The Big 5 Fuarı 25-28 Kasım 2019 DUBAİ BAE

7 HVAC-R Expo Saudi 28-30 Ocak 2020 RİYAD S. ARABİSTAN

8 Euroshop 2020 16-20 Şubat 2020 DUSSELDORF ALMANYA

9 Chillventa 13-15 Ekim 2020 NURNBERG ALMANYA

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