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Değerli Üyelerimiz,

Ağustos ayında uzun zamandır beklenen Hükümetler arası İklim Değişikliği 
Paneli IPCC)'nin 6. Değerlendirme Raporu 9 Ağustos'ta yayımlandı. 
66 ülkeden 234 bilim insanı tarafından hazırlanan raporda, iklimin insan 
faaliyetleri sonucu değiştiğinin ve bu faaliyetlerin küresel ısınmayı en 
azından son 2000 yıldır görülmemiş bir seviyeye çıkardığının altını çiziyor. 
Uzmanlar bazı gelişmelerin geri dönülemez seviyeye eriştiğini söylese 
de iklim değişikliğini sınırlamak için hala yapılabilecek şeyler olduğunu 
söylüyor.

Karbondioksit (CO2) ve diğer sera etkisi yapan gazların salınımının kontrol 
edilerek azalmasının hava kirliliğini büyük oranda azaltacağını ve uzun 
vadede sıcaklıkların dengelenebileceğini belirtiyor. Bu rapor, orta ve uzun 
vadede neler yapılması gerektiğine dair ışık tutan bir rehber niteliğindedir.

Yine bu ay düzenlenen ve ESSİAD'ın da katılım sağladığı Yeşil Mutabakat Özel Sektör İstişare Toplantısı 
Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa TUZCU başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları 
16 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin görüş, yorum ve eleştirilerini dile 
getirdi. AB, Yeşil Mutabakat ile ilerleyen dönemde tüm politikalarını yeşil dönüşüm temelinde şekillendirirken, 
AB ile ilişkilerimizin sürdürülmesi açısından bu tarz çalışmalar büyük önem arz ediyor.

Bizden sonraki nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için, herkesin sorumluluk alarak üzerine düşenleri 
yapması gerekiyor. Başka bir dünya yok. 

Saygılarımla.

Mustafa SEZER
Sayman

Ö n s ö z
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ESSİAD ve MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 
Bir Araya Geldi

Yeşil Mutabakat Özel Sektör 
İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r

ESSİAD ve MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımları ile 18 Ağustos 2021 tarihinde ortak bir 
toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni yerine taşınmak üzere çalışmaları 
devam eden MMO İzmir Şube Kalibrasyon Laboratuvarı 
ve Metroloji Eğitim Merkezi (KALMEM) ile ESSİAD 
bünyesinde kurulum ve çalışmaları süren EHİS LAB 
Projesi ve diğer alanlarda yapılabilecek çalışmaların 
iş birliği içinde yürütülmesinin imkânları konuşularak, 
görüş alışverişinde bulunuldu.

TOBB bünyesinde kurulan Yeşil Mutabakat Çalışma 
Grubu üyesi kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin 
katılımları ile 27 Ağustos 2021 tarihinde Ticaret 
Bakan Yardımcısı Mustafa TUZCU başkanlığında Yeşil 
Mutabakat Özel Sektör İstişare Kurulu Toplantısı 
gerçekleştirildi. ESSİAD'ı temsilen Yönetim Kurulu 
Üyesi Burak SATOĞLU'nun katıldığı toplantıda; 
TOBB, TİM, DEİK, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve Türk 
Müteahhitler Birliği gibi özel sektör çatı kuruluşlarının 
yanı sıra birçok sektör temsilcisi kuruluş ve firma, 
ülkemizin Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamındaki 

beklentilerini ve yürütülecek çalışmalar hakkında görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın ele alındığı toplantıda Sivil 
Toplum Kuruluşları, 16 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin yorum ve 
eleştirilerini dile getirdi. Başlangıç toplantısı olarak gerçekleştirilen etkinlikte bundan sonra düzenlenecek 
olan istişare toplantılarının odak grupları ve kümelenme potansiyeli yüksek olan sektörler bazında devam 
edeceği konusunda bilgi aktarıldı.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Ağustos ayında doğan;

A. Sait GÜRSÖZ / Nursaç
A .Kirami KILINÇ / Venco
Canset TUNA / Doğu
Güray KORUN / Form
Moris İLEL / Teknion
Mustafa SEZER / Venco
Nuriye GÜMRÜKÇÜLER / İmbat
Ömerhan YILDIRIM / Ontek
Süleyman KAVAS / Doğu
Turhan ÇOBAN / Fahri

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, 01 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantımızda alınan 
karar gereği; 2021 yılını kapsayan yıllık aidat ödemelerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar 
gerçekleştirilmesi 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 ödemeler konusunda detaylı bilgi alabileceğinizi hatırlatır, 2021 yılının üyelerimize ve 
sektör firmalarımıza güzel günler getirmesini dileriz.

• Havale ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz için banka bilgilerimiz: 
      TEB Manavkuyu Şubesi TR15 0003 2000 6250 0000 3374 81

• 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.

Reklam talepleriniz için essiad@essiad.org.tr 
adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

Mustafa SEZER
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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AD Scientific Index 2021 yılı dünyanın en üretken 10 
bin bilim insanı sıralamasını yayınlandı. ESSİAD Fahri 
Üyelerinden, Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif 
HEPBAŞLI, ülkemizden listeye giren 44 bilim insanı 
arasında yer aldı. 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi de 
olan Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI, alanında dünyada 67. 
Avrupa’da ise 10. sırada yer aldı.

AD Scientific Index, dünyada 195 ülkedeki 11 bin 941 
üniversiteden 708 bin 527 bilim insanının; toplam ve 

son beş yıldaki Google Scholar H index ve i10 index değerleri ile atıf sayısına göre, üretkenlik katsayısını 
ve aynı zamanda üniversite, ülke, bölge, dünya, temel alan ve branşlardaki sıralama ile değerlendirmesini 
yapıyor. Yayımlanan AD Scientific Index 2021’de sıralamaya giren ilk 10 bin bilim insanı arasında, ülkemizden 
de 44 bilim insanı bulunuyor. 
Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI, bu 44 bilim insanı arasında yer alarak listenin “Mechanical Engineering” (Makina 
Mühendisliği) alanında dünyada 67’nci, Avrupa’da 10’uncu, Türkiye’de ise 2. sırada yer aldı.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listelerinde

Farklı kuruluşlar tarafından oluşturulan dünyanın en etkili bilim insanları listelerinde de yer alan Prof. Dr. Arif 
HEPBAŞLI, bilim dünyasında, yayınların ve atıfların büyük önemi olduğunu belirterek, böyle bir listede üst 
sıralarda yer almanın gurur verici olduğunu ifade etti. Enerji alanındaki çalışmalarıyla ülkemizin sayılı bilim 
insanları arasında yer alan TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hepbaşlı, Selçuk Yaşar Ödülü Seçici Kurul’da da bulunuyor. 
Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI’nın çalışmaları; enerji ve ekserjiye dayalı analizler ve değerlendirmeler ile sürdürülebilir 
enerji teknolojileri üzerinde yoğunlaşıyor. Prof. Dr. Hepbaşlı’nın, aynı zamanda, enerji verimliliği ve yönetim 
sistemi, araçlarda enerji tasarrufu, binalarda yenilenebilir enerjinin kullanımı ve enerji verimliliğinin sağlanması, 
jeotermal ısı pompaları ve uygulamaları, yapılarda enerji kullanımının çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve 
ülkemiz için yararlı olabilecek enerjiyle ilgili değişik uygulamalara dönük çalışmaları da bulunuyor. Çok sayıda 
ulusal uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda yer alan Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI, enerjiyle ilgili çok 
sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de hakemlik, editörlük gibi görevler üstleniyor.

Kaynak: www.yasar.edu.tr

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

ESSİAD Fahri Üyelerinden Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI 
“En Başarılı Bilim İnsanları” Listesinde
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İSİB, 2020’nin En Çok İhracat Gerçekleştiren Şirketlerini Ödüllendirdi

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 2020 yılı içinde ihracat pazarında etkili rol üstlenen ve en çok 
ihracat gerçekleştiren firmaları ödüllendirdi.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL’ın ev sahipliğinde 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Radisson 
Blu Hotel & Spa Tuzla’da gerçekleştirilen ödül törenine İSİB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, ESSİAD'ı 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, ödül alan firmaların yönetim kurulu üyeleri ve profesyonel 
yöneticileri ile pek çok sektör paydaşı katıldı. Ayrıca organizasyon içinde Prof. Dr. Emre ALKİN, katılımcılara 
“Dünya ve Türkiye: 2021 ve Ötesi” adlı bir sunum yaptı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Şanal, Birliği oluşturan tüm firmaların var güçleri ile Türkiye’nin 
kalkınması ve büyümesi konusunda çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Türk İklimlendirme sektörü, 
ihracatın lider sektörlerinden biri olma yolunda emin adımlara ilerliyor. 2021 yılının geçtiğimiz kısmında yüzde 
40 büyüme ile ihracatımızı şahlandırdık. Tüm alt sektörlerde yüzde 30 ila yüzde 70 arasında büyümeyle 
ilerliyoruz. 2021’in başında koyduğumuz 5,5 milyar dolarlık yıllık ihracat büyüklüğü hedefimizi revize ettik. 
Yılı 6 milyar doların üzerinde bir seviyede kapatacağız. Bu başarı sektörümüzün ortak eseri. 2020 yılında 
21 kategoride en çok ihracatı gerçekleştiren firmalarımız, uyguladıkları etkin ticari ve pazarlama yönetimleri 
ile 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.” Pandeminin etkisinin tüm Dünya’da zayıflamaya başlaması ile beraber fiziki etkinlik ve 
organizasyonların tekrar yapılmaya başlayacağını belirten Şanal, “Bildiğiniz üzere gelecek yıl yapılacak Mostra 
Convegno Expocomfort’a Birliğimizin girişimleri ile Türkiye partner ülke oldu. İSİB olarak bu organizasyonun 
hepimiz için katma değere dönüştürecek planlamaların üzerinde titizlikle çalışıyoruz” dedi.

2020 Yılında Ödül Kazanan ESSİAD Üyeleri ve Kategorileri

En Çok Soğutmalı Kabin-Buzdolabı İhracatı Yapan Firma
Ahmet Yar İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

En Çok Soğutma Grubu ve Sistemleri İhracatı Yapan Firma
Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic. A.Ş.

En Çok Eşanjör-Batarya İhracatı Yapan Firma
Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş.
Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

En Çok Fan ve Fanlı Üniteler İhracatı Yapan Firma
Eneko İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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ISK-SODEX Fuarı’nda “Sağlıklı İklimlendirme Çözümleri” Öne Çıkıyor

Avrasya Bölgesi’nin lider HVAC&R sektörü 
buluşma noktası olan ve 29 Eylül – 2 
Ekim 2021 tarihleri arasında Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 
ISK-SODEX Fuarı’nda sektörün önde 
gelen oyuncuları yerlerini almaya devam 
ediyorlar. COVID-19 salgınının etkisiyle 
tüm dünyanın gündeminde olan sağlıklı 
iklimlendirme sistemleri ISK-SODEX 
Fuarı’nın da odak noktasını oluşturacak.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık 
tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı, 

KOSGEB ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) destekleriyle düzenlenen Avrasya Bölgesi’nin lider 
HVAC&R sektör buluşması ISK-SODEX Fuarı, bu sene “Sağlıklı İklimlendirme Çözümleri” temasıyla sektör 
profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. 29 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek ISK-SODEX Fuarı, ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, 
vana, tesisat, su arıtma, yangın, havuz ve güneş enerjisi sistemleri başta olmak üzere iklimlendirme sektörünü 
temsil eden profesyonelleri buluşturacak.

Online kayıt için tıklayınız.

ISK-SODEX ile ilgili görüşlerini paylaşan ISKAV Başkanı Taner Yönet, “Fiziksel buluşmaların en büyük 
organizasyonlarından biri olan fuarlar hepimizi heyecanlandıran büyük etkinliklerdir.

Bu bağlamda 1997 yılından beri başarıyla gerçekleştirilen ve geldiği noktada 45.000 m² fuar alanına ulaşan, 
uluslararası bilinirliği ve gördüğü ilgi de sürekli olarak artan ISK-SODEX, büyük öneme sahiptir. Küresel 
salgın süresince gündemde olan ve sağlık sisteminden sonra en çok konuşulan ve önem verilen konunun 
İklimlendirme sistemleri ve hijyen olması da ISK-SODEX Fuarı’nın önemini arttırmaktadır.” dedi.

İklimlendirme Sektöründen ISK-SODEX Fuarı’na Büyük İlgi

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgının dünyada ve Türkiye’de aşılanmada yaşanan gelişmelerle 
hayatın kontrollü normale dönmesi, iş dünyasında da etkilerini gösteriyor. Salgının başlangıcından bu yana 
ertelenen sektör buluşmaları yeniden profesyonelleri bir araya getirmeye başladı. Uzun bir aradan sonra 
düzenlenecek olan ISK-SODEX Fuarı da bu anlamda iklimlendirme sektöründen yüksek bir taleple karşılaştı. 
Yerli ve yabancı firmalar bugüne kadar toplam 34 bin metrekarenin üzerinde alan satın aldılar. Yurt dışından 
katılımlarda Rusya, İtalya, Almanya, Ukrayna, İran, Özbekistan ve Fransa’dan firmalar öne çıkıyor.

ISK-SODEX’in B2B İkili İş Görüşmeleri bölümünde ise İSİB’in davetlisi olarak 53 ülkeden yaklaşık 250 sektör 
profesyoneli satın almacı katılacak. İSİB organizatörlüğünde düzenlenen B2B İkili İş Görüşmeleri, ISK-SODEX 
katılımcı ve ziyaretçileri için yeni iş bağlantıları kurma ve
geliştirme olanağı sağlayacak.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan İSİB Başkanı Mehmet Şanal “15. Uluslararası ISKSODEX Fuarı’nın geldiği 
noktayı COVID-19 salgını koşullarına rağmen daha yukarı çıkaracağımıza inanıyorum. Sektörümüzün yeni 
dönemde tüm dünya için üstlendiği görev konusunda hepimiz çok bilinçliyiz. Dünyanın havasını değiştirmek 

https://sodex.com.tr/tr/ziyaretciler/online-kayit
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için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye İklimlendirme sektörü olarak bu bilinçle ürettiğimiz ürünlerimizi ihracat
hedefimizdeki ülke temsilcileri ile buluşturacağız. Bu sebeple İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği olarak 
uluslararası ziyaretçi sayısını arttırmak en önemli amacımız.” dedi.

Temmuz 2021’de İklimlendirme Sektörü İhracatta Öne Çıktı

ISIB’in hazırladığı İklimlendirme Sektörü İhracat Rakamları Raporu’na göre Türkiye iklimlendirme sanayisinin 
Temmuz 2021’deki ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artışla 466 milyon 668 bin dolara ulaştı. 
Sektörün Ocak-Temmuz 2021 dönemi ihracat rakamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3 
milyar 479 milyon dolar oldu.

İklimlendirme sektörü, en fazla ihracatını Avrupa ülkelerine yaparken, Almanya 394 milyon dolarla birinci 
sırada yer aldı. Almanya'yı sırasıyla, 263 milyon dolarla Birleşik Krallık, 202 milyon dolarla İtalya, 154 milyon 
dolarla Fransa ve 131 milyon dolarla Romanya izledi. İhracatta önde gelen diğer ülkeler ise İspanya, Polonya, 
Özbekistan, Irak ve Rusya oldu.

ISK-SODEX’te Ziyaretçilere Özel Hediyeler Çekilişle Sahiplerini Bulacak

Sektör profesyonellerini bir araya getirecek ve sağlıklı iklimlendirme çözümlerini gündeme taşıyacak ISK-
SODEX’te fuar ziyaretçilerini de büyük sürprizler bekliyor. Fuar katılımcılarından olan on üç firma tarafından 
sağlanacak olan kombi, hava temizleme cihazı, split klima, soğutucu, havalandırma ünitesi ve yoğuşmalı kazan 
gibi son tüketici kullanımına uygun ürünler, ziyaretçiler arasında yapılacak ISK-SODEX çekilişi ile sahiplerini 
bulacak.

ISK-SODEX Fuarı hakkında daha detaylı bilgi almak ve ücretsiz ziyaretçi kaydınızı yapmak için;
www.sodex.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz

http://www.sodex.com.tr 

