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Değerli Üyelerimiz ve Okurlarımız,

ESSİAD e-bülten'in 103. sayısı ile karşınızdayız. Türkiye İhracatçılar Meclisi, yayımlamış 
olduğu "RCA 1000 Raporu/Rekabetçi Ürünler Yeni Pazarlar" raporunda "rekabet daha 
önceden maliyet odaklı bir ticari avantaj olarak görülürken, artık satabilme avantajına 
odaklı bir ticaret avantajı olarak görülmektedir. Dolayısı ile Türkiye ihracatının da 
verimlilik ve daha düşük işçilik maliyetleri ile ilişkili olan maliyet rekabetçiliğinden, 
araştırma, geliştirme ve tasarım ile ortaya çıkan yeni ürünlerin ve üretim süreçlerinin 
geliştirilmesiyle ilişkili inovasyon rekabetçiliğine doğru yönelmesi kaçınılmazdır." 
diyerek RCA modeli hakkında bir yol haritası çiziyor. Bu kapsamda, İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) TİM'in çalışmalarından yola çıkarak hedef pazarlar ile 
avantajlı ihraç ürünlerinin eşleştirilmesinde en pratik ve sonuç veren model olarak 

kabul edilen RCA’nın formülasyonu ile Türk Soğutma ve Klima Sektörü ürünleri kapsamında Türkiye’nin bu 
ürünlerin hangisinde açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu konusunda yaptığı çalışmaları ESSİAD 
ve İSKİD üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdiği toplantı ile aktardı.  İSİB'in değerlendirmesine göre 2020 yılı 27 
Eylül itibariyle ise sektörün ihracatı 3,2 milyar doları aşan bir büyüklüğe ulaştı. Bu büyüklük geçen yılın aynı 
zamanına göre pandemi etkisiyle yaklaşık yüzde 5,4 oranında bir küçülmeye işaret etse de 2020 sonunda 
İklimlendirme sektörü bir önceki yılın büyüklüğüne ulaşacağı öngörülüyor. Pandemi sürecinin hızlıca kontrol 
alınması ile sektörümüzdeki hareketlenmenin daha fazla olacağına inanıyoruz.

Mesleki eğitime katkı koyan ve mesleki eğitimin gelişmesi için her türlü faaliyeti destekleyen derneğimiz 
eğitim kurumları ile görüşmeye devam ediyor. Dernek üyelerimizin firmalarını ziyaret eden ve daha önce sektör 
sunumu gerçekleştirerek bizlere ev sahipliği yapan Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Celal Bayar 
Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Bölümü öğretmenleri ile fikir alışverişi 
yapma imkânı bulduk. Pandemi sürecinde okulların ve üniversitelerin uzaktan eğitim sürecine devam etmesi 
ile eğitim süreci planlandığı gibi gitmese bile COVID-19'un dünyadaki yıkıcı etkisi göz önüne alındığında, 
çocukların ve gençlerin eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması ve ileriki 
süreçte gerçekleştirilebilecek iş birliği fırsatlarının belirlenmesinin büyük önem taşıdığının farkındalığını 
görebiliyoruz.

COVID-19 hastalığıdan korunma, temel olarak virüsün bulaşıcılığının engellenmesi ve bu amaçla gerek 
bireysel gerekse de toplumsal düzeyde alınacak önlemlerle olanaklıdır. Bu amaçla başta fiziksel mesafe, 
el hijyeni ve yüzey temizliği olmak üzere günlük hayatta bireysel olarak önlem alınması ve dikkat edilmesi 
gereken birçok unsur vardır. Korunmada hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bütünlük olması gerektiğini 
unutmamız gerekir. Salgının ne zaman kontrol altına alınacağı henüz netleşmemiş olsa da alınacak önlemlerin 
ve yapılacak uygulamaların başta iklimlendirme sektörü olmak üzere tüm sektörler için ne kadar öncelikli 
olduğunun bir kez daha altını çizmek isteriz.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere, 

Saygılarımla,

Yalçın KIRABALI 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ö n s ö z
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Mesleki eğitimin gelişmesine katkı koymak amacıyla 
24 Eylül 2020 tarihinde Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 
Bölümü ile Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi 
Turgutlu Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölümü öğretmenlerinin katılımları ile 
ESSİAD Üyelerinden Form Endüstri Tesisleri, Messan 
Soğutma ve İmas İklimlendirme fabrikaları ziyaret 
edildi.

Pandemi sürecinde soğutma ve iklimlendirme 
sektöründe mesleki eğitimdeki uygulamaların yerinde 
gözlenmesi, insan kaynaklarının geliştirilebilmesi 
için neler yapılabileceği konusunda görüşüldüğü 
ziyaretlerde dernek faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

ESSİAD Mesleki Eğitime Katkı Koymaya Devam Ediyor

Form Endüstri Tesisleri

Messan Soğutmaİmas İklimlendirme

ESSİAD tarafından desteklenen ve CADBİM tarafından yürütülen 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında; Udemy online eğitim 
platformu üzerinden ücret karşılığında kayıt imkânı olan AutoCAD 
3D, AutoCAD LT, 3DS Max, V-ray ve Adobe gibi eğitimlerden 
ESSİAD üyeleri ücretsiz yararlanabilecektir.

Eğitim içeriklerine sahip olmak için CADBİM sosyal medya 
hesaplarını takip etmeniz ve kayıt formunu doldurmanız yeterlidir.

Sektöre Yönelik Ücretsiz Eğitimlere Kayıt  Olmayı Unutmayın!

https://www.cadbim.com.tr/udemy-egitimleri-talep-formu.aspx
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği 
(İSKİD) ve Derneğimiz iş birliğinde gerçekleştirilen 
Açıklanmış Karşılaştırılmalı Üstünlük (RCA) Modeli’nin 
Türk Soğutma ve Klima Sektörüne Uygulanması 
ve Hedef Ülke Önerileri konusunda 28 Eylül 2020 
tarihinde çevirim içi toplantı gerçekleştirildi.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, İSKİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ozan ATASOY ve ESSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN'un açılış 
konuşmaları ve sektöre yönelik ihracat verilerinin 

değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda İSİB Şube Şefi Şeref CANLI İSİB'in gerçekleştirdiği faaliyetler ile 
birlikte sektörün güncel ithalat ve ihracat verileri hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sunum sonrasında söz alan İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent AYDIN Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük 
(RCA) Modelinin Türk Soğutma Ve Klima Sektörüne Uygulanması ve Hedef Ülke Önerileri konusunda sunum 
gerçekleştirdi. Sunumunda bir ülkenin belli bir üründe diğer ülkelere göre avantajı ya da dezavantajını ölçmek 
amacıyla uygulanan RCA Modeli hakkında detaylı bilgi vererek soğutma ve iklimlendirme sektöründeki 
ürünlerin RCA modeli uygulanarak hedef ülkelerin belirlenmesi konusunda görüşlerini aktardı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantı soru cevap sonrasında sona erdi. Toplantıya ilişkin sunumları 
incelemek için tıklayınız.

İSİB, İSKİD ve ESSİAD İşbirliğinde RCA Modeli ile ilgili Toplantı Gerçekleştirildi

A ç ı k l a n m ı ş  K a r ş ı l a ş t ı r m a l ı  Ü s t ü n l ü k  ( R C A )  M o d e l i  N e d i r ?

Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) Modeli; Ünlü İngiliz iktisatçı David Ricardo'nun Karşılaştırmalı 
Üstünlükler Teorisine dayanmaktadır. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, bir ülkenin daha çok ürettiği bir 
üründen, diğer ürünlere kıyasla daha yüksek oranda verim (düşük oranda maliyet) elde etmesi durumunda, 
etkin olduğu bu üründe uzmanlaşması ve göreceli olarak pahalıya ürettiği ürünleri diğer ülkelerden ithal 
etmesi gerektiğini savunan bir teoridir. Gelişmiş ülkeler nispi olarak daha ucuza üretebildikleri mala 
yöneldiğinden, az gelişmiş ülkeler de pazarda kendilerine yer bulabilmekte ve aktif bir şekilde ticari ilişkilerde 
bulunabilmektedirler. Model bu özelliğiyle en az bir ülkenin kazandığı ve ticaret ilişkileri sonucu hiçbir ülkenin 
kaybetmediği bir ticari ortama zemin hazırlamaktadır.

Hedef pazarlar ile avantajlı ihraç ürünlerinin eşleştirilmesinde en pratik ve sonuç veren model olarak kabul 
edilen RCA’nın formülasyonu ile Türk Soğutma ve Klima Sektörü ürünleri kapsamında Türkiye’nin bu ürünlerin 
hangisinde açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu araştırılmaktadır. Türkiye İhracat Meclisi’nin 
İhracat Raporunda RCA modeline göre dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün içinde Türkiye’nin 47’sinde 
güçlü olduğu görülmüştür. Bu metodun sektörümüz nezdinde uygulanmasıyla dış ticaretten sağlanan 
kazançların ülke refahını en üst düzeye çıkarmakla birlikte, serbest ticaret yoluyla dünya ekonomik refahının 
da yükselişine neden olacağı ön görülmektedir.

http://cloud.essiad.org.tr/rca-sunumlar.zip
http://cloud.essiad.org.tr/rca-sunumlar.zip
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Eylül ayında doğan;

Bülent KAPTAN / Şahıs
Cengiz ÖNDER / Daikin
Çağlar AKAN / Akantel
Hakan BULGUN / HB Mekanik
Kirkor SINANOĞLU / Karyer
Mehmet KOÇ / Termosan
Süleyman AKÇİN / Ege Vizyon
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız 
Turan MUŞKARA ve Saymanımız Seçkin T. 
ERDOĞMUŞ'un 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
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Endüstriyel Soğutmada Enerji Verimliliğini Artıracak Tebliğ Yayımlandı

Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, 
Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve 
Proses Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gerekliliklerine Dair Tebliğ, 5 Eylül 2020’de 31235 
no'lu Resmi Gazete’de yayımlandı. 10. maddesine 
göre tebliğ, yayım tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe 
girecektir.

Bu tebliğ ile endüstriyel tip soğutmalı depolama 
kabinlerinin, hızlı soğutma kabinlerinin, yoğuşturma 
ünitelerinin ve proses çillerlerinin piyasaya arz 
edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye 
duyarlı tasarım gereklilikleri belirlendi. Tebliğ’in 2 .maddesinde kapsam dahilindeki ve 

haricindeki cihazlar tanımlandı. 

Florlu Sera Gazı İçeren Ekipmanlar ile ilgili Tebliğ Yayımlandı

Yatırım Teşvik Uygulamarında Dijital Destekler Tek Bir Çatı Altında Buluşuyor

Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana 
Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bilgilendirilmesine İlişkin 
Tebliğ, 29 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ kapsamında florlu sera gazları içeren veya çalışması bu 
gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri 
yürüten gerçek kişilerin belgelendirilmesi Mesleki Yeterlilik Kurumu 
(MYK) tarafından hazırlanan “19UY0401-5 Sayılı Florlu Sera Gazlı 
Cihazlar Teknik Personeli” ulusal yeterliliğine göre yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşlarınca yapılacaktır.

Tebliğin yayımı itibariyle, Mesleki Yeterlilik Belgesini almak amacıyla başvuracak gerçek kişilerin Tebliğ 
kapsamında yer alan sektörlerde florlu sera gazı içeren ekipmanlar konusunda çalışmış veya hâlihazırda 
çalışmakta olan teknik personel olmaları ya da en az Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili bölümlerinden mezun 
olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Tebliğ kapsamında tüzel kişilerin belgelendirilmesi için, florlu sera gazları ile 
ilgili görev, yetki ve sorumluluk verilen bütün teknik personelin Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olması da 
zorunludur.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülkelerin ticari iş süreçleri ve 
yatırım kolaylığı açısından kıyaslandığı Dünya Bankası İş Yapma 
kolaylığı Endeksi’nde, Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde üst sıralara 
tırmanması için yatırımcılara kolaylık sağlayacak yeni bir uygulama 
hayata geçirdi.

Yeni uygulamayla, devlet tarafından verilen tüm destek, hibe ve 
teşviklerin tek bir çatı altında toplanıp, www.yatirimadestek.gov.tr 
adresi üzerinden yatırımcılara sunuluyor. Güncel desteklerin yer aldığı platform, Türkiye'nin 81 ilindeki yatırım 
ofisleri ile iletişim kurma olanağı sağlıyor.

http://www.yatirimadestek.gov.tr


701/09/2020 - 30/09/2020 • Sayı: 103

e-bülten
e s s i a d S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) 15-16 Eylül 2020 tarihlerinde 
Kazakistan’a düzenlediği ilk sanal heyet organizasyonu 150 saat süren toplam 226 
birebir görüşme ile tamamlandı.

Türkiye’den 22 firmanın, Kazakistan tarafından ise 74 firmanın katıldığı sanal heyet 
organizasyonunda toplam 392 yetkili, toplantılarda ticari süreçlerin geliştirilmesi ve 
yürütülmesi yönünde bilgi alışverişinde bulundu. 

Türk İklimlendirme Sanayi firmalarının ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, tesisat ve yalıtım malzemeleri 
ürün grupları bazında iştirak ettiği toplantılara Kazakistan’ın toplam 7 farklı şehrinden iklimlendirme, inşaat, 
taahhüt ve tasarım, tarım, madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar katıldı.

14 Eylül 2020 tarihinde Kazakistan Büyükelçimiz Ufuk EKİCİ, Nur-Sultan Ticaret Müşavirleri Selçuk OKTAY 
ve Erk OYAL, Almatı Ticaret Ataşesi Osman BOZTEPE, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, İSİB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kazakistan Sanal Heyet Başkanı Levent AYDIN ile katılımcı firmaların temsilcilerinin 
yer aldığı bir bilgilendirme toplantısı ile başlayan Kazakistan Sanal Heyet Organizasyonu Kazakistan Sanal 
Heyet Organizasyonu, 15 ve 16 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan 40'ar dakikalık 226 ikili iş görüşmesi ile 
tamamlandı. Toplam 150 saat süren görüşmeler zoom programı üzerinden yapıldı. 

Türk İklimlendirme Sanayisi açısından bir ilki 
gerçekleştirdiklerini ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Kazakistan Sanal Heyet Başkanı Levent AYDIN, “İSİB 
olarak düzenlediğimiz Kazakistan sanal heyet toplantımız 
oldukça verimli geçti ve beklentileri karşıladı. İki günde 
biteceğini öngördüğümüz toplantılar ve görüşmeler uzayarak 
4 güne yayıldı. Her firmamız yaklaşık 10 adet görüşme 
yaptı. Kazakistan tarafındaki muhataplarımızdan da çok 
olumlu geri dönüşler aldık. 10-15 günlük periyotta katılımcı 
firmalarla yapılacak anket çalışması ve birebir görüşmelerle 
toplantımızın somut verimliliğini ölçeceğiz. İklimlendirme 
sanayi ürünleri genelde yatırım mallarından oluştuğu için bu etkinliğin ticarete dönüşmesinin 6 ay ile 1 yıl 
arasında süreceğini öngörüyoruz. 1 yıl sonra Kazakistan sanal heyet organizasyonumuzun gerçek değerini ve 
oluşturduğu hacmi göreceğiz. İSİB olarak bu tip sanal heyet organizasyonlarındaki nihai hedefimiz pandemi 
ile beraber zayıflayan ticari ilişkilerimizi geliştirirken satış hacmimizi de büyütmektir.” dedi.

İSİB’in ilk Sanal Heyet Organizasyonu Kazakistan’a Yapıldı

İSKİD, 2020 Yılı İlk Sekiz Ayın İstatistik Sonuçlarını Açıkladı

İSKİD tarafından açıkanan verilere göre; 2019 yılına dağıtım kanalları dolu olarak giren ve bundan ötürü 
düşük performanslı bir sezon geçiren İklimlendirme Sektörü 2020 yılına büyük beklentilerle girdi. Ancak ilk 
çeyrek dönemde önce Uzakdoğu’da sonra da ülkemizde etkili olan pandemi süreçleri gerek üretim gerekse de 
Uzakdoğu orjinli ithal ürün planlamasının ciddi şekilde revize edilmesine yol açmıştır.

Nisan ve Mayıs aylarında bir çok şehirde sokağa çıkma yasaklarının uygulanması, insanların kendilerini 
evlerine kapatması bildiğimiz klasik ticareti ciddi şekilde düşürdü. Son derece dinamik bir yapıya sahip olan 
Türkiye İklimlendirme Sektörü, hızla elektronik ticarete yöneldi. Ek olarak sektör, Covid-19 koşulları altında 
çok hızlı bir şekilde iş güvenliğini öne alarak (Maske, Fiziksel Mesafe, Hijyen) üretim yeteneğine kavuşmuş ve 
adeta bir üretim üssü konumuna geçmiştir.



8 01/09/2020 - 30/09/2020 • Sayı: 103

e-bülten
e s s i a d S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Özellikle yaz aylarının meteorolojik olarak sıcak 
geçmesi, perakende pazarını büyütmüş, evlerinden 
işlerini yöneten beyaz yakalı çalışanların ev-ofis 
konforu çerçevesinde klima cihazı satın almak istemesi 
ile pazarı hızlı bir şekilde büyütmüştür.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan ATASOY, “Hastane 
ve AVM mahallerinde kullanılan iklimlendirme 
cihazlarının COVID-19 koşullarına adapte edilmesi, 
filtre yenilemeleri, bakımlar, UV konusunda çalışmaların 
tamamlanması çerçevesinde yaz dönemi İSKİD Üyeleri 
için hızlı ve hareketli geçmiştir.” dedi.

İstatistik sonuçlarına göre, en büyük pazar olan ev tipi klima ve değişken debili klima sistemleri (VRF / VRV / 
VRS) pazar büyüklüğü, önceki yıla göre %10’a yakın bir oranda artış gösterdi. İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ozan Atasoy, bu verilerin özellikle pandemi döneminde ticaretin ve kamu yatırımlarının durduğu halde 
gerçekleştiğini belirtti. Atasoy yaptığı değerlendirmede “Dağıtım kanalları stokları çok düşük seviyede, yılın 
son çeyreğinde gerçekleşecek projeler ve yatırımlar çerçevesinde değişken debili klima pazarının daha hızlı bir 
büyüme sürecine girmesini bekliyoruz” dedi.

İstatistik sonuçlarına göre sahil bölgelerindeki müstakil evlerde yaygın olarak kullanılan ısı pompası 
cihazlarında ise önceki yıla göre satışlarda %70’lik artış görülürken, konutlarda kullanılan duvar tipi klima 
cihazlarının ise satışlarında %9 gibi bir büyüme yaşanığı, bu büyüme de yaz sezonunun çok sıcak geçmesi ve 
pandemi nedeniyle evlerinden çalışan beyaz yakalı personelden kaynaklandığı değerlendirmesi yapıldı.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan ATASOY, dernek olarak %90’ını temsil ettikleri iklimlendirme sektörünün, 
hızlı bir teknolojik gelişmeyle Türkiye’de enerji verimliliği standartlarına uygun klimalar ürettiğini ve Avrupa 
Birliği yönetmelikleriyle uyumlu, çevre dostu R-32 gazını kullanmaya başladığını vurguladı. İSKİD’in Türkiye’de 
iklimlendirme sektörünü ve klima pazarını geliştirmek için yoğun faaliyetler gerçekleştirdiğini ve kurdukları 15 
komisyonla çok yönlü çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Atasoy, 1992 yılında kurulan ve 100’ün üzerinde 
üyesi bulunan İSKİD’in, teknoloji, sağlık, çevre, eğitim ve İç hava kalitesi gibi alanlardaki sosyal sorumluluk 
projeleriyle de, topluma hizmet ettiğini ifade etti. Son dönemde dünya gündeminde yer alan COVID-19 salgını 
nedeniyle zamanımızın büyük bölümünü evde geçirdiğimiz bu dönemde, sağlık için iç mekan hava kalitesinin 
sağlanmasında, İklimlendirme ve Havalandırma sektörünün öneminin arttığının altını çizdi. Bu çerçevede 
İç Hava Kalitesi konusunda sadece uzmanlardan oluşan bir komisyon kurduklarını ve kamu oyunda farkındalık 
yaratmak için bir iletişim ajansı ile profesyonel olarak çalışmaya başladıklarını belirten Atasoy, gerek sosyal 
medya kanallarında, gerekse de online yapılan toplantılar aracılığı ile üye ve sektör çalışanlarına “İç Hava 
Kalitesi” ile ilgili olarak en güncel bilgileri sürekli vermeye çalıştıklarını belirtti.

Atasoy, Türkiye’de üretim kapasitesi ile birlikte klima pazarının da hem nicelik, hem de nitelik yönünden 
hızlı bir gelişim gösterdiğini sözlerine ekledi. 2020 yılında klima satışlarında önemli bir büyüme gözlendiğini 
belirtti. Yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlayan A++ enerji sınıfı ve inverter kompresörlü ürünlere talebin 
ciddi şekilde arttığını anlatan Atasoy, “Güçlü üretici ve distribütör firmalar, tüketicinin hizmet kalitesinde artan 
beklentilerine yanıt veriyor. AB’ye uyum süreci de özellikle çevre ve enerji verimliliği açısından sektördeki 
teknolojik gelişmelere önemli oranda ivme kazandırıyor” dedi.
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15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve teskon+sodex Fuarı Çalışmaları Başladı

Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen ve sektörün en önemli buluşma 
noktalarından olan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi için Düzenleme ve Yürütme Kurulu ilk toplantılarını 
gerçekleştirerek çalışmalara başladı. 

Düzenleme ve Yürütme Kurulu toplantıları, COVID-19 salgını nedeniyle kişisel mesafenin korunabilmesi 
amacıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Düzenleme Kurulu Toplantısı

TESKON 2021 Düzenleme Kurulu ilk toplantısı, 15 Temmuz 
2020 tarihinde 10 üyenin katılımı ile düzenlendi. MMO Yönetim 
Kurulu Üyesi Harun Erpolat başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıya Adana, Ankara Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, 
İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin ve Samsun 
Şube temsilcileri katıldı. Toplantıda bir önceki kongre hakkında 
genel bilgilendirme yapıldı ve 15. kongrenin 2-5 Haziran 
2021 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, 
İzmir’de yapılmasına karar verildi. Kongre Yürütme Kurulu’nun 
belirlendiği toplantıda Kongre Sekreteri olarak MMO İzmir 

Şubesi Teknik Görevlisi Sungu KÖKSALÖZKAN belirlendi. 

Yürütme Kurulu Toplantısı

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Yürütme Kurulu ilk 
toplantısını 25 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirdi.  
Toplantıya, Yürütme Kurulu Üyeleri Arslan Çağlayan GÜREL, 
Ebru KARAKIRAN, Güniz GACANER ERMİN, Kemal Gani 
BAYRAKTAR, Kirami KILINÇ, Mehmet SOĞANCI, Necmi 
VARLIK, Nurdan YILDIRIM, Seçkin ERDOĞMUŞ ve Ziya Haktan 
KARADENİZ’in yanı sıra Kongre Sekretaryası adına Sungu 
KÖKSALÖZKAN ve Önder SÖZEN katıldı. Toplantıda, Yürütme 
Kurulu Başkanlığına Ziya Haktan Karadeniz seçildi ve etkinliğe 
ilişkin çalışmalar başladı. Toplantıda ayrıca ilk çağrı broşürü ve 
afişin hazırlanarak duyuruların başlamasına ilişkin çalışmalar 
gerçekleştirildi. Bu kapsamda bildiri konuları ve bildiri takvimi 
için görüşler oluşturularak Bilim Kurulu’yla paylaşıldıktan 
sonra son şeklinin verilmesine karar verildi.

TESKON 2021’in Ana Teması: Mekanik Tesisatta Dönüşüm

Tesisat mühendisliği alanında enerji verimliliği, dijitalleşme ve iç çevre kalitesi ana başlıklarının yanında, küresel 
salgın sırasında hastalıkların yayılmasında mekanik tesisat bileşenlerinin etkisi de önemli bir başlık haline 
geldi.  Şimdiye kadar uygulanan çözümlerin salgın sırasında kullanılamaz hale gelmesi ya da çok özel önlemler 
altında kullanılabilmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda mekanik tesisat bileşenlerinin yeni yaklaşımlarla 
tasarlanması ve mevcut sistemlerin dönüşümü öncelikli gündemimiz olacak. Bu fikirler doğrultusunda 
TESKON 2021’in ana teması “Mekanik Tesisatta Dönüşüm” olarak belirlendi. Tesisat mühendislerini bekleyen 
bu zorlu süreç için TESKON 2021’in sadece güncel araştırmaların ve günümüz teknolojisinin sunulduğu bir 
ortam değil, geleceğin tartışıldığı ve şekillendiği, mekanik tesisatta yaşanacak yüksek nitelikli dönüşüme yön 
verecek itici güç olması hedefleniyor.
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Bildiri Gönderim Tarihleri

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler şöyle:

16 Ekim 2020: Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
6 Kasım 2020: Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi
5 Şubat 2021: Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
16 Nisan 2021: Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonuçların yazarlara iletilmesi
30 Nisan 2021: Kongre programının yayımlanması

EMI’den Yeni Çalışma: “COVID-19’un HVAC&R Endüstrisi Üzerindeki Etkisi”

Eurovent Market Intelligence, COVID-19 krizinin Avrupa HVAC&R 
endüstrisi üzerindeki etkileri hakkında ileriye dönük bir çalışma 
yayımladı. Çalışma, ürün, ülke, uygulama, proje türüne göre 2020-
2023 tahminini; iptal edilen siparişler, yeni siparişler ve işin yeniden 
başlatılmasıyla ilgili niceliksel sonuçlar dahil olmak üzere yüzden fazla 
HVAC&R üreticisi arasında gerçekleştirilen COVID-19 etkisi üzerine 
özel bir anket, EMI katılımcıları tarafından beslenen üç aylık istatistiksel 
veritabanı, Makroekonomik durumun ülkeye ve sektöre/uygulamaya 

göre analizi, HVAC&R sektöründeki profesyonellerle gerçekleştirilen görüşmelere dayalı olarak yaptı. 
Bu raporda, COVID-19 krizine en iyi direnen ürünlerin ısı eşanjörleri (kuru soğutucular, CO2 gaz soğutucuları 
vb.), soğutma kuleleri ve hava filtreleri olduğu, en büyük düşüşün yaşandığı ürünün ise çatı tipi klimalar olduğu 
belirtiliyor. Rapora göre; en dinamik kalan ülkeler arasında Almanya, Avusturya, İsviçre ve ardından Benelüks, 
İsveç ve Polonya görülüyor. Sıralamanın en altında ise İspanya ve İtalya’nın ardından Türkiye ve İngiltere 
yer alıyor. Başvurularla ilgili olarak, bir yandan hastaneler, veri merkezleri ve gıda endüstrisi gibi özellikle 
soğutma konusunda krizden “fayda sağlayanlar”, diğer yandan kısıtlamalar nedeniyle HoReCa (otel/restoran/
kafe), ofisler, alışveriş merkezleri, aynı zamanda gemi yolculukları ve havaalanları gibi ağır cezalandırılan niş 
sektörler var. Grafikler, yorumlar ve trendler dahil ayrıntılı bilgiler içeren bu 93 sayfalık rapor satışa sunuldu.

Ayrıntılı bilgi için: www.eurovent-marketintelligence.eu 

https://www.chillventa.de/en/exhibition-info/info-e-special
http://www.eurovent-marketintelligence.eu 
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15. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve

Fuarı

ANA TEMA

MEKANİK TESİSATTA 
DÖNÜŞÜM

16 Ekim 2020

6 Kasım 2020

5 Şubat 2021

16 Nisan 2021

30 Nisan 2021

Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi

Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi

Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

Kongre Programının yayımlanması

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHİ

ÖNEMLİ

TARİH
LER

2 -  5 HAZİRAN 2021*
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir

2021

*Makina Mühendisleri Odası küresel salgın koşullarına bağlı olarak kongre formatı ve tarihlerinde değişiklik yapabilir.

https://www.chillventa.de/en/exhibition-info/info-e-special

