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Değerli Okurlarımız,

COVID-19 pandemisi hiç şüphesiz hepimizin hayatında değişikliklere neden oldu ve 
önümüzdeki süreçte yeni normal şartlara uyum sağlamaya devam edeceğiz. Her 
gün T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs tablolarındaki artış 
hepimizi tedirgin etmeye devam etse de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak 
hayatımıza devam etmek zorundayız.

Her sektörde olduğu gibi bu salgının getirdiği sonuçlardan tüm sektörler oldukça 
etkilendi ve ekonomik olarak küresel çapta bir yavaşlama gerçekleşti. İklimlendirme 
sektörü de diğer tüm sektörlerde olduğu gibi bu yavaşlamadan etkilense de 2021 
yılından itibaren tüm yaraların sarılarak zamanla büyümenin hedeflenen düzeylerde 

olmasını diliyoruz.

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen Ağustos 2020 Sektör Raporu’nda, 
Haziran ayında inşaat malzemesi sanayisinin üretimi geçen yılın haziran ayına göre yüzde 27, ihracatı yüzde 
28 arttığını belirtiyor. Ayrıca, Haziran ayındaki üretim artışında işlere dönüş ile birlikte piyasanın canlanması 
ile dış pazarların açılması etkili olduğunu paylaşıyor. Bu önemli analizler sektörel olarak yaşanan daralma 
sonrasındaki artış ile bizleri umutlandırıyor. 

Sizleri yeni sayımız ile baş başa bırakıyor, sağlıklı günler diliyorum.

Saygılarımızla,

Murat SARI
Yönetim Kurulu Üyesi

Ö n s ö z
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Dinamik Isı Borsaya Açılıyor

Ü y e l e r i m i z d e n  H a b e r l e r

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ’ın ana hissedarı, 
ESSİAD 2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi Göksel GÜRPINAR’ın 
şirket hissedarı olduğu, 29 yıllık tecrübesi ile yalıtım, ambalaj ve plastik 
sanayi başta olmak üzere 22 sektöre hizmet veren Dinamik Isı, tamamı 
sermaye artırımı yoluyla ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile Gedik Yatırım 
aracılığıyla halka arz edildi.

1991 yılında İzmir’de kurulan Dinamik Isı, yalıtım, ambalaj ve plastik sanayi başta olmak üzere 22 farklı 
sektöre Polietilen ve Polistiren bazlı köpük ürün çözümleri tasarlayıp, geliştirip, üretiyor. İzmir Tire’de yer alan 
35 bin m2 tesislerinde ürettiği ürünlerin, inşaat ve tesisat yalıtımı, ambalaj, iklimlendirme, otomotiv, mobilya, 
ayakkabı ve çanta, spor, sağlık ve eğlence gibi çeşitli sektörlere yurt içi ve yurt dışında satışını gerçekleştiriyor.

Dinamik Isı, halka arzdan elde edeceği kaynak ile yeni yatırım ve kapasite artışı sağlamayı, AR-GE kabiliyetinin 
geliştirilmesi amacıyla AR-GE ve laboratuvar yatırımını gerçekleştirmeyi ve satış-dağıtım ve ihracat 
faaliyetlerinin artırılmasını hedefliyor. 2016-2019 yılları arasında yaklaşık yüzde 23 yıllık bileşik büyüme 
oranı yakalayarak 61,4 Milyon TL ciroya ulaşan Dinamik Isı, 2020 yılının ilk altı ayında 24,2 Milyon TL ciro elde 
etti. Yeni ve katma değerli ürünleri sayesinde kârlılığını arttırmayı başaran Dinamik Isı, 2017’de 6,1 Milyon TL 
olan FAVÖK’ünü yüzde 64 artırarak 2019 yılında 10,1 Milyon TL seviyesine getirdi. 

30 Haziran 2020 itibariyle net finansal borcu bulunmayan ve 
5,5 Milyon TL net nakit pozisyonunda olan Dinamik Isı’nın 17,5 
Milyon TL birikmiş kârı bulunuyor. 30.624.000 TL büyüklüğü 
ile halka arz edilecek olan Dinamik Isı'nın 3,52 TL sabit fiyatla, 
8.700.000 TL’lik nominal değerli payları Borsa’da satış yöntemi 
ile satışa sunuldu. Dinamik Isı’nın 27-28 Ağustos 2020 
tarihlerindeki talep toplamasının ardından şirket yüzde 35,22’lik 
halka açıklığa ulaşmayı planlıyor.

34 yıldır endüstriyel tesislerin toz, gaz ve duman problemlerine 
yönelik çözümler geliştiren ESSİAD Üyelerinden Bomaksan, 
pandemi sürecinde artan talebe yönelik temiz hava dolapları 
tasarlayarak üretmeye başladı.

Temiz hava dolabı üretimine COVID-19 salgını döneminde 
başladıklarını söyleyen Bomaksan Genel Müdürü R. Bora 
BOYSAN, “COVID-19 salgını öncesinde, endüstriyel ortamlar 
için hava temizleme kulelerimizin AR-GE çalışmalarına devam 
ediyorduk. Çalışmalarımızda önemli bir yol aldığımız sırada pandemi başladı. Bomaksan olarak insanlara nasıl 
yardım edebiliriz, nasıl bir faydamız olabilir diye düşünmeye başladık. Endüstriyel hava temizliği konusunda 
sahip olduğumuz 34 yıllık deneyimi, iç ortam hava kalitesini arttıracak çalışmalarda kullanarak BOA AIR 
markasını çıkarttık. BOA AIR markası ile özellikle insan yoğunluğunun yüksek olduğu kapalı ortamların 
havasını temizleyen Temiz Hava Dolapları geliştirdik. Bu konuda başta Almanya ve İngiltere pazarları olmak 
üzere bir çok ülkeden yoğun talep alıyoruz.” dedi. 19 ülkeye ihracat yapan Bomaksan'ın  2020 yılı sonuna 
kadar AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve ABD pazarına ürünlerimizi 
ihraç etmeyi hedeflediğini ve endüstriyel alanlar için geliştirdikleri üç yeni ürünü önümüzdeki aylarda piyasaya 
sunacağını belirtti.

Kapalı Ortamlarda Temiz Hava Talebi İhracatı Artırdı
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Venco, dünya standartlarına uygun ürünleriyle ve imalat 
altyapısıyla; farklı ülkelerdeki hastane, sanayi tesisi, AVM, 
konut vb. projelere havalandırma kalitesini arttırmaya 
yönelik özellikli ve verimli ürünler sunmaya devam ediyor.
 
Katar’da “Liberal Sanat ve Bilim Merkezinin” kapalı 
otoparkında “Venco” marka VAX-S Kanal Tipi Aksiyal 
Duman Egzoz Fanları, VAX-J Aksiyal Jet Fanlar ve Otopark 
Havalandırma Aksesuarları kullanılmıştır. Katar, Doha’da 

yer alan “Four Seasons Hoteli” için yapılan Basınçlandırma Projesine ise “Venco” marka VAX-S Kanal Tipi 
Aksiyal Duman Egzoz Fanları, fanların verimli ve etkin çalışması için MCC panoları ve Fan Aksesuarları tedarik 
edilmiştir. Projelerde kullanılan Venco marka VAX-S Kanal Tipi Aksiyal Duman Egzoz Fanları ve VAX-J Aksiyal 
Jet Fanlar EN 12101-3 standardına uygun F300 sertifikasına sahiptir.

VENCO Katar’da Prestijli Projelere Ürün Tedarikine Devam Ediyor

Ü y e l e r i m i z d e n  H a b e r l e r

Mitsubishi Heavy Industries’den Dizayn Ödüllü Split Klimalar
Mitsubishi Heavy split klimalar, Japon teknolojisini İtalyan estetiğiyle 
buluşturarak evlere konfor ve estetik katıyor. Yeni nesil çevre dostu 
R32 soğutucu akışkanlı split klimalar, iç mekanların hava konforunu 
yükseltirken, bulunduğu ortama zerafeti ve şıklığı da getiriyor.

Yeni nesil çevre dostu R32 Soğutucu Akışkan kullanılarak daha 
çevreci ve enerji verimliliği yüksek cihazları kullanıcı ile buluşan 
Mitsubishi Heavy split klimalar, üstün Japon teknolojisi ve İtalyan 

estetiğini harmanlayarak bir klimadan beklenebilecek tüm unsurları karşılıyor. Tasarımları Milano’daki Tensa 
Slr endüstriyel tasarım stüdyosunda gerçekleştirilen Mitsubishi Heavy split klimalar, Diamond serisinde 
bulunan titanyum renk seçeneğiyle, renkli klima kategorisinde de öne çıkıyor.

Hall 4 / 4-611
ESSİAD Stand No

https://www.chillventa.de/en/exhibition-info/info-e-special
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Ağustos ayında doğan;

A .Kirami KILINÇ / Venco
A. Sait GÜRSÖZ / Nursaç
Canset TUNA / Doğu
Hüsamettin ÖZTÜRK / Öztürkler Teknik
Moris İLEL / Teknion
Mustafa SEZER / Venco
Ömerhan YILDIRIM / Ontek
Süleyman KAVAS / Doğu
Turhan ÇOBAN / Şahıs
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz A. Sait GÜRSÖZ, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Güray KORUN 
ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa SEZER'in 
doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler 
dileriz. 

SAYMANDAN

Dernek çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için aidat ödemelerinin 
zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle, 12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantımızda 
alınan karar gereği; yıllık aidat ödemelerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmesi 
gerekmektedir.

Aidat ödemelerini gerçekleştiren üyelerimize teşekkür eder, henüz ödeme yapmamış 
olan üyelerimizin taksit tutarının tamamını, varsa geçmişten gelen aidat tutarları ile 
birlikte ödemeleri gerektiğini belirtiriz.

Dernek merkezimizden detaylı bilgi alabileceğinizi hatırlatır, 2020 yılının üyelerimize, sektör firmalarımıza 
güzel günler getirmesini dileriz.

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

• Mail order ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz dernek merkezimizden bilgi alabilir.

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.

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.

Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

https://www.chillventa.de/en/exhibition-info/info-e-special
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 15-16 Eylül 2020 tarihlerinde 
Kazakistan’a ilk sanal heyet organizasyonunu düzenliyor. İklimlendirme Sanayi 
özelinde bir ilk olacak sanal heyet organizasyonuna Türkiye’den 22 firma katılacak. 
Yoğun başvurunun olduğu sanal heyet organizasyonuna katılan firmalar ısıtma, 
soğutma, havalandırma, klima, tesisat ve yalıtım malzemeleri ürün grupları ile 
heyete iştirak edecek. 

Kazakistan Sanal Heyet Organizasyonu, 14 Eylül 2020 tarihinde Ticaret Müşaviri Selçuk OKTAY, İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL ve heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin katılacağı bir bilgilendirme 
toplantısı ile başlayacak. 15 ve 16 Eylül 2020 tarihlerinde ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği toplantılar 
40'ar dakika olarak planlanıyor. Zoom programı üzerinden yapılacak görüşmelerde her bir firmaların minimum 
8 ilâ 10 iş görüşmesi gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Ağustos 2020 tarihi itibariyle yaklaşık 2,68 milyar 
Amerikan doları ihracat büyüklüğüne ulaşan Türk 
İklimlendirme Sanayisi'nin hız kesmeden çalıştığını 
ve ihracata devam ettiğini ifade eden İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, pandemi ile beraber 
ihracatçılarımız için zorunlu ara verdiğimiz yurtdışı 
toplantı organizasyonlarını sanal ortamda ilerletmeye 
başladıklarını ifade etti. Şanal, Kazakistan sanal heyet 
organizasyonunu İSİB adına bir ilk olduğunu belirterek 
"İSİB olarak Kazakistan sanal heyet toplantımızın 
verimli ve sonuç odaklı geçmesi için tüm Yönetim Kurulu 
ve çalışma arkadaşlarımızla titiz bir çalışma yaptık. 
Öncelikle ikili iş görüşmelerine katılımın maksimum 
düzeyde olması için Türk firmalarının talep ettiği sektörlerden bütün firmaları davet ettik. Kazakistan'da 
yerleşik iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren her türlü kurum ve kuruluşla iletişimde kalarak heyetimizin 
duyurularının yapılmasını sağlıyoruz. Bunlara ek olarak sosyal medyada, yazılı basında ve radyolarda tanıtım 
faaliyetleri yapıyoruz. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata dönmesi amacıyla toplantılar ardından da 
firmalarımıza desteğe devam edeceğiz. İSİB olarak Kazakistan sanal heyeti organizasyonu ardından hızlı bir 
şekilde 2020 sonuna kadar 3 sanal heyet daha yapmayı planlıyoruz. Ülke seçiminde iklimlendirme sektöründe 
belirli bir seviyede ithalatı olan fakat ülkemizin payının düşük olduğu ülkeleri seçmeye çalışıyoruz." dedi.

Eurovent Middle East, COVID-19 - Web Semineri: Klima Santralleri ve Havalandırma

İSİB’in ilk Sanal Heyet Organizasyonu Kazakistan’a yapılıyor

Sürekli artan COVID-19 salgını hakkındaki bilgilerle 
Eurovent Middle East, inşa edilmiş altyapımızın güvenli 
ve sürekli kullanımı için gerekli olan havalandırma 
hususlarını yakından incelemeye devam ediyor.
Bu kapsamda, iki bölümden oluşan Hijyenik Klima 
Santralleri, Enerji Geri Kazanımı ve Hava Sirkülasyonu, 
duruma dayalı izleme ve sürücülerin ele alınacağı 
webinarlar düzenlenecektir. 9 Eylül 2020'deki ilk bölümü 
Hijyenik Klima Santralleri, Enerji Geri Kazanımı ve Hava 
Filtreleme konularında, 16 Eylül 2020'deki ikinci bölüm 

ise Teknik açıdan Klima Santralleri, Sürücüler ve Kontrollere konularında düzenlenecektir. 
Kayıt için: www.eurovent.me. https://eurovent.me/?q=events/hvacr-workshops

 www.eurovent.me. https://eurovent.me/?q=events/hvacr-workshops
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri Sonrasında
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 22-
23 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan olağan genel 
kurulunda seçilen 48. dönem Oda Yönetim Kurulu 
üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan görev 
dağılımında Yönetim Kurulu Başkanı Yunus YENER, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. Selçuk SOYLU, Sekreter 
Elif ÖZTÜRK, Sayman Bedri TEKİN olarak belirlendi.

MMO genel kurulunda 48. Dönem Yönetim Kurulu'nun 
diğer üyeliklerine Harun ERPOLAT, Arife KURTOĞLU ve 
Özgür DEMIRTAŞ; yedek üyeliklere ise Selim ULUKAN, 

Egemen CEYLAN, Nazan IRMAK, Zafer ÖZTÜRK, Mehmet Hakkı YILMAZ, Erhan İĞNELİ ve Deniz Alp YILMAZ 
seçildi. Genel kurula sunulan Demokrat Mühendisler, 48. Dönem Oda Çalışma Programı Taslağı, Oda Yönetim 
Kurulu ve Danışma Kurulu’nda görüşülerek karara bağlandıktan sonra MMO'nun yeni dönem çalışmaları 
programlı bir şekilde başlayacak.

İnşaat Malzemesi Sanayisi Üretimde Yüzde 27, İhracatta Yüzde 28’lik Artış Gösterdi

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle 
izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. Ağustos 2020 Sektör Raporu’na 
göre, haziran ayında inşaat malzemesi sanayisinin üretimi geçen yılın 
haziran ayına göre yüzde 27, ihracatı yüzde 28 arttı. Haziran ayındaki 
üretim artışında içeride işlere dönüş ve işlerin yeniden başlamasıyla dış 
pazarların açılması etkili oldu. 

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Ağustos 
2020 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: İnşaat malzemesi sanayi 

üretimi 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 8,1 büyüme gösterdi. COVID-19 salgını ile ortaya çıkan koşullar 
nedeniyle inşaat malzemeleri sanayi üretimi nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 24,1, mayıs ayında ise 
yüzde 26,8 düştü. Haziran ayında ise inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın haziran ayına göre yüzde 
27 arttı. Haziran ayındaki üretim artışında içeride işlere dönüş ve işlerin yeniden başlamasıyla dış pazarların 
açılması etkili oldu.

2020 yılının Haziran ayında inşaat malzemesi ihracatı geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 28 arttı ve 1,75 
milyar dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 13,2 artarak 542 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk çeyrek döneminde 
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ithalatın artışına karşılık Nisan-Mayıs döneminde COVID-19 salgını etkileri ithalatta sert daralmaya yol 
açmıştı. Haziran ayında ise inşaat işlerine dönüş ile ithalat Haziran ayında tekrar artış gösterdi. İnşaat sektörü 
2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,7 küçüldü. Bu küçülme ile inşaat sektörü 8 çeyrek üst üste küçülürken. 
inşaat sektöründe COVID-19’un yanı sıra küçülmeye yol açan kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar 
da devam etti. 2020 yılının ikinci çeyreğinde inşaat harcamaları cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 9 azaldı ve 123,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde inşaat faaliyetlerinin COVID-19 
nedeniyle sınırlanması inşaat harcamalarında daralmaya yol açtı.

İnşaat sektörü ile ekonominin genelinde yaşanan büyüme arasındaki pozitif ilişki son 7 çeyrekte önemli 
ölçüde bozuldu. 2018 yılında ekonomi yüzde 3 büyürken inşaat sektörü yüzde 1,9 küçülmüştü. 2019 yılında 
ise ekonomi yüzde 0,9 büyürken inşaat sektörü yüzde 8,6 daralmıştı. 2020 yılının ilk çeyrek döneminde de 
ekonomi yüzde 4,5 büyüdü ancak inşaat sektörü yüzde 1,5 küçüldü. 2020 yılının ikinci çeyrek döneminde 
ise bu kez ekonomi yüzde 9,9 daralırken inşaat sektöründe küçülme yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Raporu 
incelemek için tıklayınız.

SODEX Ankara Fuarı İptal Edildi

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık, 30 Eylül-3 Ekim 2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirmeyi planladığı SODEX Ankara Fuarı’nın iptal edildiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada, “Deutsche Messe’nin Türkiye iştiraki, Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık olarak 30 Eylül-3 Ekim 2020 tarihlerinde ATO Congresium-Ankara’da 
gerçekleştirmeyi planladığımız SODEX Ankara Fuarı’nı, yoğun olarak devam eden 
COVID-19 pandemisi ve iklimlendirme sektöründen fuarın düzenlenmemesi yönünde 

gelen çok yoğun talep sebebiyle düzenlememe kararı almış olduğumuzu bilgilerinize sunarız. Her koşulda 
katılımcı ve ziyaretçilerimizin sağlığını en ön planda gözettiğimiz için aldığımız bu kararın fuarımız için daha 
olumlu etkiler yaratacağına inanmaktayız” ifadelerine yer verildi. SODEX Ankara Fuarı’nın düzenlenmeme 
kararı ile ilgili sorularınız için Sodex satış ekibi ile görüşebilirsiniz.

https://www.imsad.org/Uploads/Files/Turkiye_IMSAD_Aylik_Sektor_Raporu_AGUSTOS2020.pdf

