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Değerli Okurlarımız,

Bültenimizin yeni sayısı ile sizlerle birlikteyiz. Hiç şüphesiz ki 30 Ekim 2020 tarihinde 
İzmir’imizde meydana gelen deprem hem şehrimizi hem de tüm Türkiye’yi derinden 
etkiledi. Deprem gerçeği ile birlikte yaşadığımızı günlük hayatımızda unutsak bile 
aslında ne kadar önemli olduğunu, depreme karşı alınması gereken önlemlerin 
ötelendiğini, standartlara uygun olmayan kusurlu olarak yapılan binalarda verilen can 
kayıpları ve yaralılar ile görüyoruz.

Deprem yıktığı binalar kadar yıkmadığı binalarla da can yakmaya devam ediyor. Bir 
yandan kaybettiğimiz insanların acısı, yarım kalan aileler, yaşamlar; diğer yandan 
yaşamak, hayatta kalmak, geçinmek…

Başta çocuklar olmak üzere toplum genelinde hemen herkesi psikolojik anlamda da oldukça etkiledi. Enkaz 
altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı artarken kurtarılan her canın acılarımızı hafifletmesi, enkaz 
altından 65 saat sonra Elif PERİNÇEK ve 91 saat sonra Ayda GEZGİN isimli minik canlarımızın kurtarılması, 
enkaz altından saatler sonra çıkartılan hayvan dostlarımızın bulunması sevinci gibi birçok duyguyu aynı anda 
yaşadık hepimiz. 

İzmir yaralarını sarmaya devam ederken dayanışma ruhunun nasıl olması gerektiğini de tüm Türkiye’ye 
göstermiş oldu. Başta Kızılay, AFAD, UMKE, Türkiye’nin dört bir yanından gelen arama, kurtarma ekipleri 
canla başla enkaz çalışmalarında yer aldılar. Devletimizin desteği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 
TMMOB Makina Mühendisleri İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye’nin çeşitli alanda faaliyet gösteren öncü 
kuruluşları depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilen gıda, hijyen, uyku tulumu, çadır, battaniye 
vb. ihtiyaç olan yardım malzemelerini ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu süreci en kısa sürede 
atlatacağımızı umut ediyorum.

Bir deprem ülkesi olduğumuz ve birçok bölgemizin olası bir deprem riski ile karşı karşıya olduğu gerçeğini 
unutmamamız gerekir. Depremin değil, sağlam olmayan yapıların, bilinçsiz yapılaşmanın ve bilinçsiz hareket 
etmenin zarar verdiğini, can aldığını asla unutmamalıyız.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere…

Onur UZUNOĞLU
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ö n s ö z
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Ekim ayında doğan;

Cengiz ÜNERDEM / Bütaş
İrfan ASLAN / Masvent
Murat KURTALAN / Sevel
Nurettin ÖZDEMIR / Makro Teknik
Selim LEVİ / Karyer
Serhan MUMCU / GMD
Sinem VARDAR / Emsaş
EHİS LAB Proje Koordinatörümüz Ayşegül 
SEVER MENKÜ,
Proje Uzmanımız Sevda YEŞİLKAYA
ve Yönetim Kurulu Üyemiz Yalçın KIRABALI'nın 
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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Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin “HVAC Sistem Seçimi - TTMD 2016 Çalıştayı” Kitabı Yayınlandı

Ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak, bu çerçevede binalarda sağlıklı, güvenli, konforlu 
yaşanabilir ortamlar yaratmak, doğanın imkânlarını da kullanarak enerji etkin ve çevreyi 
koruyan çözümler üretmek ve bu doğrultuda diğer meslek ve uzmanlık paydaşları ile 
eşgüdüm içinde hareket etmek amacıyla Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, çalışmalarını 
1992’den bu yana aralıksız sürdürmekte olup bugüne kadar çeşitli konularda 37 adet 
TTMD Yayını sektörümüzün yararına sundu.

38 numaralı yeni yayın olan “HVAC Sistem Seçimi - TTMD 2016 Çalıştayı” kitabında; 
TTMD’nin HVAC Sistem Seçimi başlığıyla düzenlediği 18. Çalıştayın değerlendirmesi 
yapılmıştır. Konu ile ilgili standart ve yönetmelikler çerçevesinde sistem seçimindeki 
etkenler, tüm tiplerin tanıtımı ve kullanım alanları ile örnek bina çözümlemeleri ele 
alınmış, tartışmalarda sağlanan katkılar ile düşünce ve bilgiler ile geliştirildi. Kitabı indirmek için tıklayınız.

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Genel Üye Toplantısı Gerçekleştirildi

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Genel Üye Toplantısı, 1 
Ekim 2020 tarihinde Zoom üzerinden online olarak gerçekleşti. 

Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış 
konuşmasını MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BİNER 
gerçekleştirdi. Son dönemde MTMD olarak gerçekleştirilen 
çalışmalardan söz eden Başkan Biner MTMD Envanter 
sonuçlarını da değerlendirdi. Daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi 
İrfan ÇELİMLİ, Dernek Tüzüğü ile ilgili genel bilgilendirmeler 
yaparak derneğin üyelerinden beklentilerine dikkat çekti. 
Çelimli, derneğin üyelere karşı yerine getirdiği sorumluluklara 

da değindi. Denge SMMM’den Cengiz ŞAHİN ise "Küresel Salgın Sürecindeki Devlet Destekleri" başlığı altında 
mücbir sebepler, sigorta destekleri, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin konularında üyeleri bilgilendirdi. 
MTMD Hak Talebi Komisyonu Başkanı Mehmet Ali BOZYEL ise pandemi sürecinde sözleşmelerdeki önemli 
noktalardan bahsederek FIDIC’in COVID-19 kapsamında sözleşmeler için hazırladığı çalışmasına dikkat çekti. 
Toplantının geri kalan bölümünde karşılıklı fikir alışverişi yapılarak dernek üyelerinin görüşleri alındı.

ESSİAD tarafından organize edilen CE İşaretinin İliştirilmesi ve ERP 
Uyumu Webinarı 12 Ekim 2020 tarihinde zoom platformu üzerinden 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği 
Genel Müdürlüğü Uzmanları Melik Hüseyin HAMİDİOĞULLARI, Berker 
KARAGÖZ ve Murat ÖZGÜL, Sanayi Genel Müdürlüğü Uzmanı Aslan 
GÜR’ün sunumlarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN ve T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Muhammed Ömer Faruk SÖNMEZ’in yaptığı açılış konuşmaları 

sonrasında sunumlara geçildi. Yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleşen webinarda Piyasa Denetim ve Gözetim 
Faaliyetleri, yürürlüğe girmesi planlanan Mevzuat Uyumları, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve 
Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen EEPLİANT-3 Projesi konularında katılımcılara 
bilgi aktarıldı. Webinar kaydını izlemek için tıklayınız. 

CE İşaretinin İliştirilmesi ve ERP Uyumu Webinarı Gerçekleştirildi

 https://drive.google.com/file/d/1pH8005YvSenPPsf2mZRnpOybMvGUx8Qw/view
https://www.youtube.com/watch?v=fP8h0qSj7KM
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Türk İklimlendirme Sektörü, 2022 yılında FIFA Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak 
olan Katar’ın iklimlendirme alanında yapacağı yatırımların adresi olmak istiyor. Bu 
doğrultuda çalışan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 05-08 Ekim 2020 
tarihleri arasında Katar’a düzenlediği ikinci sanal heyet organizasyonunu 80 saat 
süren toplam 150 adet iş görüşmesi ile tamamladı.

Katar sanal ticaret heyetine ülkemizden 18 firma, Katar’dan ise 42 farklı firma katılım 
sağlarken yapılan görüşmelerde ticari ilişkiler geliştirilmesine ve büyütülmesine yönelik pek çok konu firmalar 
arasında masaya yatırıldı.

Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa GÖKSU’nun açılışını yaptığı Katar Sanal Heyet organizasyonuna Türkiye’den 
ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima ürün grupları üreticisi firmalar iştirak etti.

Katar Sanal Heyet Organizasyonu, 05 Ekim 2020 tarihinde Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa GÖKSU, Doha 
Ticaret Müşaviri Yasemin ÜRKMEZ AYDIN, İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Katar Sanal Heyet Başkanı Levent 
AYDIN ile heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı ile başladı. 06-07 ve 
08 Ekim 2020 tarihlerinde ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanan toplantılar görüşmelerin oldukça 
verimli geçmesi nedeniyle toplam 10 güne yayıldı.  Zoom programı üzerinden Katar’da yerleşik İklimlendirme 
Sektöründen (HVAC Sektörü) ithalatçı, inşaat ve taahhüt hizmetleri ve danışmanlık sektöründen 42 firma 
yetkilisi ile yapılan görüşmelerde Türk firmaları toplam 150 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Kazakistan ile 
başlayan sanal heyet organizasyonlarının ihracatçılarımız için Katar ile daha da ivmelendiğini söyleyen İSİB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Katar Sanal Heyet Başkanı Levent AYDIN, şunları ifade etti: “İSİB olarak geçen ay 
yaptığımız Kazakistan sanal heyet toplantımızın sonuç odaklı ve çok verimli geçti. Üye firmalarımız ihracata 
dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi. Her sene yaklaşık 
1,4 milyar dolar iklimlendirme sektörü ithalatı yapan Katar, 
Türkiye için çok önemli bir pazar. Ekonomik ve siyasi yönden 
çok yakın olduğumuz Katar, pandemi sonrası futbolda Dünya 
Kupası’na ev sahipliği yapacak. Bu doğrultuda ciddi yatırımları 
söz konusu. Biz de Türk İklimlendirme Sanayicileri olarak bu 
yatırımların adresi olmak istiyoruz. 6 Ekim’de başladığımız iş 
görüşmeleri verimlilik ve sonuç odaklı olması açısından çok 
iyi geçtiğinden görüşme takvimini 10 güne yaymak zorunda 
kaldık. Tesisat ve havalandırma ürünleri başta olmak üzere 
tüm ürün gamlarında detaylı sunumlar ve görüşmeler gerçekleştirdik. Bu sunumlar Katar’daki muhataplarımız 
tarafından da oldukça ilgiyle karşılandı. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata dönmesi amacıyla toplantılar 
ardından da firmalarımıza desteğe devam edeceğiz.”

Türk İklimlendirme Sektörü, 
FIFA Dünya Kupası 2022’nin Havasını Değiştirmeye Hazırlanıyor

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) üçüncü sanal heyet organizasyonunu 17-19 Kasım 2020 tarihleri 
arasında Ukrayna’ya düzenliyor. Ukrayna Sanal Heyet organizasyonuna Türkiye’den 21 firma katılacak. Sanal 
heyet organizasyonuna katılan firmalar ısıtma, soğutma, tesisat, havalandırma ve klima ürün grupları ile heyete 
iştirak edecek. 17-18 ve 19 Kasım 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.

Ukrayna Sanal Heyet Organizasyonu 17-19 Kasım 2020 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek
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İklimlendirme Sektörü'nün En İyi İhracatçıları Ödüllerine Kavuştu 

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 2019 yılı ihracatında 20 kategoride başarı gösteren firmaları 
ödüllendirdi. 

2019 yılı ihracat ödül törenini pandemi dolayısıyla yüz yüze gerçekleştiremediklerini ifade eden İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, Birliği oluşturan tüm firmaların var güçleri ile Türkiye’nin kalkınması ve 
büyümesi konusunda çalıştıklarını ifade etti. 

Türk İklimlendirme Sektörünün 2019 yılında 4,7 milyar Amerikan doları ihracat büyüklüğüne ulaştığını ifade 
eden Şanal, sektör ve ödül kazanan firmalarla ilgili şunları söyledi: “İklimlendirme Sektörümüz, Ülkemizin 
97. Cumhuriyet yılında ihracat fazlası veren bir sektör olmasının dışında yüzde 70’e kadar yerli üretim oranı 
ile ülkesi için kendi kaynakları ile büyümeye ve istihdam sağlamaya devam ediyor. 2019 yılında ihracat 
kategorilerinde başarı sağlayan firmalar, uyguladıkları verimli ve etkin çalışmalarla bu yılın ödüllerine ulaştılar. 
Birliğimizin ödül alamayan üyeleri de var güçleri ile çalıştıklarını biliyoruz ve görüyoruz. Onlar da önümüzdeki 
yıllarda ülkemizi elde edecekleri başarılarla gururlandıracaklarından hiç şüphemiz yok. 

Sektörümüz için birincil önceliğimiz ihraç fazlası veren bir sektör olarak devam etmek. Bununla birlikte 
pandemi ile değişen dünyada Sektörümüzün merkez bir rol üstleneceği kaçınılmaz. Türk İklimlendirme 
sektörü olarak biz bu rolün gerekliliklerini sağlamak için çok çalışıyoruz.  Ar-Ge ve inovasyonu en ön sıraya 
koyduk. Yeni virüsel tehditlere karşı iklimlendirme sistemlerinde yeni dizaynların, yeni ürünlerin ve %100 taze 
havalı iklimlendirme sistemlerin geliştirmesi konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 

Buna bağlı olarak doğru satıcı ve doğru alıcıyı bulabilmek adına iletişimde video konferansların ön plana çıktığı 
bir ortamda, online (dijital) heyet, fuar gibi organizasyonlara ağırlık verdik. Yurtdışı hedeflemeli reklamları ve 
iletişim faaliyetlerini artırıyoruz. Türk İklimlendirme sektörü olarak tüm Dünya ticari oyun alanımız.  Biz bu 
oyunu, zekamızla ve güçlendirdiğimiz kaslarımızla kazanacağız.” 

Dernek üyelerimizden 2019 yılında ödül kazanan firmalar ve kategorileri aşağıdaki şekildedir. Ödül alan 
firmalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

•En Çok İhracat Yapan Firma
Daikin

•En Çok Soğutma Grubu İhracatı Yapan Firma
Üntes

•En Çok Eşanjör-Batarya İhracati Yapan Firma
Karyer
Friterm 
Termokar

•En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma
Daikin

•En Çok Fan ve Fanlı Üniteler İhracatı Yapan Firma
Eneko

•En Çok Klima Santrali,Rooftop, Fancoil, Paket Tipi 
Klimalar İhracatı Yapan Firma
Daikin
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SOSİAD 15. Yılını kutluyor

SOSİAD (Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği), 15 
yıl önce, Türkiye’de soğutma sektörünün ihtiyacı 
olan atılımı destekleyerek, pazarın sağlıklı gelişimine 
rehberlik etmek, sürdürülebilir soğutma vizyonunun 
yaygınlaştırılmasını ivmelendirmek üzere 16 üye firma 

ile kuruldu. Türkiye soğutma sektörünü küresel pazarın güçlü oyuncusu haline getirmek, ekonomiye sağladığı 
katma değeri artırmak, soğutmanın yaşamsal öneminin bilinci ile doğru uygulamaları gerçekleştirmek, 
SOSİAD’ın öncelikleri arasında yer aldı.

Türkiye’de soğutma alanında bilgisini, belirli standartlara sahip ürün ve hizmet kalitesini kanıtlamış yüze yakın 
üye firması bulunan SOSİAD, yurt içinde kamu kesimi ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği 
projelerinin yanı sıra imza attığı uluslararası projelerle küresel entegrasyonunu güçlendirdi.

Kuruluşunun 15. yılında SOSİAD, geleceğin soğutma sektörünü biçimlendirecek yeni projelerini, bilgi ve 
deneyim paylaşımlarını artırarak Türkiye Soğutma Sektörü'ndeki öncü konumunu güçlendirecek ve tüm 
paydaşlarına daha fazla katma değer sağlayacak.

SOSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Turgay KARAKUŞ şu bilgileri verdi: “SOSİAD’ın yol haritası, dünyanın 
sürdürülebilir soğutma vizyonuna entegredir. 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler, belirlediği 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevresel etkileriyle birlikte ele 
alınmasının, dünyanın geleceği açısından elzem olduğunu ortaya koydu. 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin 
bir çoğunda soğutma, kritik rol oynuyor. Yeşil Soğutma Girişimi (Green Cooling Initiative-GCI), soğutma 
sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltımı hedefine yönelik üç yaklaşımı esas kabul ediyor: Çevresel 
etkileri en düşük, ozon dostu, doğal soğutucu akışkanların teşviki, soğutma sistemlerinde enerji verimliliğinin 
en üst düzeye çıkarılması ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimlerine sürdürülebilir bir yaklaşım getirilmesi.
Gelişmekte olan ülkelerde hasat sonrası gıdaların yüzde 50'ye kadarı kaybedilmektedir. Dünya çapında 
800 milyon insan yetersiz besleniyor. BM’nin Beslenme Daimi Komitesi’ne göre, kötü, yetersiz beslenme 
dünyadaki hastalığa katkıda bulunan en büyük unsurdur. Her yıl yetersiz beslenme nedeniyle AIDS, sıtma 
ve tüberkülozdan giderek daha fazla çocuk ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre dondurulan 
aşıların yüzde 50’si, kırılan soğuk zincirler nedeniyle heba oluyor. 

Soğutma ve klimanın küresel CO2 emisyonlarının yüzde 10'una neden olduğu öne sürülüyor. Bu oran, 
havacılık ve deniz taşımacılığına atfedilenin üç katıdır. HFC soğutucu gazlarının aşamalı olarak kaldırılmasına 
yönelik son küresel anlaşma, emisyon artışını bir miktar sınırlayabilir, ancak enerji tüketiminden kaynaklanan 
soğutma emisyonlarının yüzde 75'ini ortadan kaldırmak için yeterli olmayacaktır.

Dünya nüfusunun yüzyılın ortalarında 9 milyara ulaşması ve öngörülen gıda talebinin yüzde 60 artması 
beklenirken, çok daha fazla soğutmaya ihtiyacımız olacağı konusunda hiçbir şüphemiz yok. Soğutma hem 
sağlık hem de refah için hayati önem taşıyor. Soğutma sistemlerinde iyileştirmelerin göz ardı edilmesi, 
sürdürülebilirliğin tehdididir.

Kontrol altına alınamazsa, soğutmadan kaynaklanan emisyonlarının, küresel ısınma kaynaklı aşırı sıcaklık 
dalgaları, nüfus artışı, şehirleşme ve büyüyen bir orta sınıfın etkisiyle 2030'da iki katına ve 2100'de üç 
katına çıkması bekleniyor. Bu durum bir kısır döngü yaratıyor: Dünya ısındıkça, artan soğutma talebi sera 
gazı emisyonlarının seviyelerini yükseltiyor ve bu da sıcaklıkların yükselmesini tetikliyor ve soğutmaya 
erişim daha da kritik hale geliyor. Dolayısıyla ‘herkes için, sürdürülebilir soğutma’, tüm dünya gibi bizim de 
ana hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda doğru uygulamaları teşvik etmek ve farkındalıkları artırmak, 
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SOSİAD’ın 21 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi, Zoom 
üzerinden “Soğuk Depolarda Yangın Önlemleri” 
webinarını gerçekleştirdi. Webinarın moderatörlüğünü 
SOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayati CAN yaptı. Can, 
yaşanan elim vakalardan çıkarılacak tecrübelerin, tüm 
toplum genelinde bir kültüre dönüşmesinin öneminin 
altını çizdi, “Alınan, 20 yılda belki de bir kez ihtiyaç 
duyulacak bir önlem, geri dönüşü olmayacak yıkımları 
yaşatmayacak” dedi.

SOSİAD üyesi, Makine Mühendisi İsmail YILDIRIM’ın, 
“Soğuk Depolarda Yangın Güvenliği Nasıl Sağlanabilir? 

Yangın Korunum Sistemleri nelerdir? Örnek Risk Analizi İncelenmesi” başlıklarını taşıyan sunumu, fabrika 
yangınlarının yıllık maliyetinin 500 milyon lirayı geçtiği bilgisine yapılan vurgu ve yakın dönemde Türkiye’deki 
soğuk depo veya ilgili endüstriyel tesis yangınları ile ilgili örnekler ile devam etti. Yatırım sürecinde yangın 
güvenliği konusunda ucuzluk değil, uygunluğun gözetilmesi, süreçte yangın güvenliği konusunda profesyonel 
desteğin alınması, işletme sürecinde kontrol ve bakım prosedürlerinden taviz verilmemesi, personel eğitimine 
önem verilmesi, tesislerin güvenliğinin ana yapı taşlarının olduğunun vurgulandığı seminer, katılımcıların 
soruları ve katkıları ile devam etti. 

Kapanış konuşmasında SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş, özellikle malzeme, panel 
teknolojilerinde yeni gelişmelerin var olduğunu, PIR ve daha yüksek güvenlikli malzeme kullanımının ve ilgili 
sertifikasyonun varlığının, tesisin sigorta poliçe primlerini düşündüğünü vurguladı.

Sunumun tamamına ulaşmak için tıklayınız. (Sunumdan kaynak göstermek koşuluyla yararlanılabilir.)
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yasal düzenlemelerle ilgili süreçte sektörün sesi olarak kamu ve STK’larla işbirliğini güçlendirmek, SOSİAD’ın 
çalışmalarının odağında yer alacak. Dünyanın sürdürülebilir soğutma hedeflerine tam entegre olabilmiş bir 
sektör yapısı için çalışmaya devam edeceğiz.”

SOSİAD, Soğuk Depolarda Yangın Önlemleri Webinarı Yapıldı

https://www.sosiad.org.tr/upload/gallery/Yang%c4%b1nSunum.pdf
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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
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LER
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MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir
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*Makina Mühendisleri Odası küresel salgın koşullarına bağlı olarak kongre formatı ve tarihlerinde değişiklik yapabilir.
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