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Değerli ESSİAD üyeleri,

Dünyada hammadde ve lojistik krizi, yurt içinde ise döviz kurlarındaki yüksek 
dalgalanma ile olağandışı günler yaşıyoruz. Yılın sonuna yaklaşırken, önümüzdeki 
belirsizlik yeni yıl planları yapmayı oldukça zorlaştırıyor. Sektör olarak üretimde 
ve servis hizmetlerinde kullandığımız yarı mamullerin büyük kısmının yurt 
dışı menşeli olması nedeniyle tedarik ve fiyatlamada zorluklar yaşayacağımız 
aşikâr. Aşikâr olan bir diğer konu ise iklim değişikliği; her geçen gün daha fazla 
hissettiğimiz etkileri ve bu konuda eyleme geçmek için oyalanacak vaktimiz 
kalmadığı gerçeği. Paylaştığımız evimiz, dünyamızın sağlığı için her kişi ve 
kurumun azami önemi göstermesi gerekiyor.

Yakın gelecekte emtia krizinin yanı sıra Montreal Protokolü ve Kigali Anlaşması’nın 
gerekliliklerini uygulamak da sektörümüzü etkileyecek faktörlerden. Karbondioksit eşdeğeri düşük soğutucu 
akışkanlar, onlarla beraber değişen, yeni gazlara uyumlu ekipmanlar, florlu gazlara sahip cihazlara müdahale 
edecek personel eğitim ve sertifikalanması bir adaptasyon süreci yaşamamıza neden olacak. Bu çerçevede 
dernek olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyor, üyelerimiz ve kamu yararı için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın her yıl yaptığı Ozon Paneli’ne katılım sağladık. Bakanlık 
yetkililerin F-Gaz taslak yönetmeliğinin son haline dair bilgi paylaşımının ardından sunumlara geçildi. 
Soğuk zincir ile gıda israfının önüne geçilmesinin öneminin üstünde durulan panelde kamu kurumları ve 
dernek temsilcilerinin yaptığı, kıymetli bilgilerin paylaşıldığı sunumlar sektör paydaşları arası farkındalık ve 
mutabakat oluşması açısından oldukça faydalı oldu.  

Pek çok değişiklik yaşayacağımız bu günlerde ESSİAD olarak üyelerimizin ve sektörümüzün faydası için 
çalışmaya devam ediyor, yeniliklere yön veren platformlarda taraf olarak bulunuyor ve uygulamaya kadar 
her aşamasında doğru bilgilendirmeleri sağlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede, Kasım ayı bültenimizi ilginize 
sunar, sağlıklı günler dilerim. 

Saygılarımla.

Yaman DUMAN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ö n s ö z
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ESSİAD Tarafından 
Teorik ve Uygulamalı F-Gaz Eğitimleri Düzenlenmeye Başladı

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” 30291 Sayılı 
04 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik kapsamında Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan F-Gaz teknik personellerinin belgelendirilmesi ve yetkilendirilmesi ile 
ilgili meslek standartlarının ve mesleki yeterliliklerinin alınmasının gerekli olduğu göz önünde bulundurularak 
çalışanların mevzuat bilgilerinin geliştirilmesi ve uygulama becerilerinin arttırılması için ESSİAD tarafından 
teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenmeye başladı.

19UY0401-5 Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli Seviye 5 (Rev 0) ulusal yeterliliğine yönelik eğitimler 
3-5 Kasım 2021 tarihleri arasında Form Endüstri Tesisleri’nde ve 23-25 Kasım 2021 tarihleri arasında Messan 
Soğutma’da klima montaj personeline yönelik olarak gerçekleştirildi. Üç gün süren eğitimde katılımcıların 
florlu gaz kullanılan cihazlarla ilgili teorik ve pratik bilgilerin geliştirilmesi ve birebir uygulamalar ile soğutucu 
cihaz ve ekipmanlara müdahale becerilerinin artırılması sağlandı.

Form Endüstri Tesisleri

Messan Soğutma
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ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak SATOĞLU, Onursal Üye Fevzi BALKAN’ın katılımları ile 25 Kasım 2021 tarihinde İzmir Menemen’de yer 
alan Uluğbey Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine sektör sunumu gerçekleştirildi. 

Dernek faaliyetleri, yürütülen projeler ile EHİS sektörü hakkında detaylı bilgilerin aktarıldığı sunumda 
öğrencilere doğru kariyer tercihi yaparken nelere dikkat etmeleri hususunda bilgi verildi. Ayrıca öğrencilere 
staj/istihdam konusunda ESSİAD ile iletişim kurabilecekleri belirtildi.

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r

21. Ozon Paneli 
26 Kasım 2021 Tarihinde Gerçekleştirildi

Uluğbey Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde 
Sektör Sunumu Gerçekleştirildi

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından her yıl 
düzenlenen 21. Ozon Paneli 26 Kasım 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Küresel bir kriz haline gelen ve tüm Dünya’yı derinden 
etkileyen COVID-19 pandemisi, hem gıda hem 
aşı tedariği ve güvenliği konusunda soğuk zincirin 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasının gerekliliğini ve 
önemi nedeniyle “Sürdürülebilir Soğuk Zincir ve İklim” 
teması ile düzenlenen ve ESSİAD’ı temsilen Yönetim 
Kurulu Üyesi Yaman DUMAN’ın katıldığı panelde florlu 
sera gazlarının güncel durumu, Türkiye’deki soğuk 
zincir lojistiği, soğuk zincirde kullanılan teknolojiler ve 

alternatifleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

ESSİAD’ın da çalışmaları içerisinde yer aldığı Türkiye’de soğuk depolama, soğuk taşıma ve soğuk teşhirden 
oluşan soğuk zincir sistemi; soğuk zincirin ilaç, aşı ve gıda güvenliği açısından önemi ve çevresel etkileri 
konusunda TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Tarım Ürünleri ve Soğuk Zincir Komisyon Başkanı Levent Aydın 
tarafından sunum gerçekleştirildi. Ayrıca ESSİAD adına Ercan Teknik Bölge Satış Sorumlusu Ercüment İNAL 
Uzaktan İzleme ve Enerji Tasarrufu konusunda sunum gerçekleştirdi. Sunumların tamamlanması sonrasında 
“Ülkemizde Sürdürülebilir Soğuk Zincir ve İklim” konusunda panel düzenlendi.
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TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Tarım Ürünleri ve Soğuk Zincir 
Çalışma Komisyonu Başkanı Levent AYDIN Türkiye'de soğuk 

depolama, soğuk taşıma ve soğuk teşhirden oluşan soğuk zincir 
sistemi ile soğuk zincirin ilaç, aşı ve gıda güvenliği açısından önemi 

ve çevresel etkileri konusunda sunum gerçekleştirdi.

Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu Türkiye Temsilcisi 
Prof. Dr Onur DEVRES moderatörlüğünde, konuşmacılar ve 

katılımcıların yorumlarıyla düzenlenen “Ülkemizde Sürdürülebilir 
Soğuk Zincir ve İklim” konulu panel ile başarılı bir şekilde son buldu. 

ESSİAD adına Ercan Teknik Bölge Satış Sorumlusu 
Ercüment İNAL Uzaktan İzleme ve Enerji Tasarrufu konusunda 

sunum gerçekleştirdi.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Kasım ayında doğan;

Savaş ŞİMŞEK / Aypas
Yakup OSMANOĞLU / Delta Klima
Elif KOÇYİĞİT / ESSİAD
Özen OSMANOĞLU / DK Mühendislik
Ayhan ONAT / Fahri
Serhan ULUS / Ulus Soğutma
Erkan ATİK / Argemsan
Burak SATOĞLU / Lazer
Serli SİNANOĞLU / Karyer

ve Yönetim Kurulu Üyemiz Cihan ÇANGARLI'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, 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

mailto:essiad%40essiad.org.tr%20?subject=
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Türk İklimlendirme Sektörü Yıllık 5 Milyar Dolarlık İhracat Hedefini Aştı

Türk İklimlendirme Sektörü, 2021 yılının başında yıl sonu için 
hedef olarak koyduğu 5 Milyar dolarlık ihracat hedefini Ekim ayı 
itibariyle 5 milyar 65 milyon dolarlık büyüklük ile aştı. Sektörün 
ihracatı yıl sonunda 6 milyar doları geçeceği öngörülüyor.

Sektörün ihracatı, 2020 Ekim ayına göre yüzde 35,6 oranında 
artarken 2021 yılbaşından bu yana Türkiye ihracatından 
aldığı pay yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Ülkemizin Ocak - Eylül 
arasında ihracatın ithalatı karşılama oranı %83,4 iken aynı 
aylar arasında iklimlendirme sektörünün ihracatının ithalatı karşılama oranı ise %96,1‘e yükseldi.

Tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran Türk İklimlendirme Sektörü Ocak-Ekim 2021 döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, Isıtma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 40,2, Soğutma Sistem ve Elemanları 
alt sektöründe yüzde 31,5, Klima Sistem ve Elemanlarında yüzde 24, Tesisat Sistem ve Elemanlarında yüzde 
33,3, Havalandırma Sistem ve Elemanlarında ise yüzde 48,9, Yalıtım Malzemelerinde ise yüzde 46,3 ihracat 
artışı sağladı. Ocak-Ekim döneminde içerisinde ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik 
Krallık, İtalya, Fransa ve Romanya oldu.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, sektör firmalarının tüm 
coğrafyalarda ciddi ihracat atağında olduğunu ifade ederek 
şunları söyledi: “Sektör olarak 2021 yılı sonu için koyduğumuz 
5 milyar dolarlık ihracat büyüklüğünü Ekim ayı itibariyle aştık. 
Yılsonunu 6 milyar doları aşan bir seviyede kapatacağımızı 
öngörüyoruz. Türk İklimlendirme sektörü tüm paydaşları 
ile hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Hemen hemen 
Dünya’nın her coğrafyasında yaptığımız yoğun mesainin 
karşılığını alıyoruz. İSİB olarak Türkiye ve Dünya’da yapılan en 
önemli fuarlarda ihracatçı şirketlerimize destek olmak adına 
info standlar kuruyor, ticari heyetler ve reklam kampanyaları 

düzenliyoruz. Gelecek yıl Türkiye’nin partner ülke olarak yer 
alacağı MCE – Mostra Convegno Expocomfort Fuarı içinde ciddi çalışmalar içindeyiz. İhracatçılarımız için bu 
fuarın Ülkemiz ürünlerinin satış ve pazarlama ayağında önemli bir katma değer sağlayacağını düşünüyorum.”

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'nin (İSİB), Türk İklimlendirme Sektörü’ndeki yol haritasını tayin ve 
tadil ettiği, stratejisini ve ekonomik gelişmeleri konuştuğu, yıl içinde yaşanan önemli idari ve ticari gelişmeleri 
üyeleri ile paylaştığı İklimlendirme Sektörü Strateji Çalıştayı 14-17 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya 
Cornelia Diamond Hotel’de gerçekleştirildi.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL’ın ev sahipliğinde yaklaşık 200’ü aşkın sektör paydaşının 
katılımı ile yapılan çalıştayda gelecek teknolojilerin Türk İklimlendirme Sektörüne etkileri, Türk İklimlendirme 
Sektörü’nün global iletişim stratejileri, Avrupa Birliği ‘nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasının sektöre 
etkileri detayları ile masaya yatırıldı.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet ŞANAL

İSİB Sektör Strateji Çalıştayı Türk İklimlendirme Sektörü’nün Global Stratejisini Masaya Yatırdı
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Ekonomist ve akademisyen Murat SAĞMAN’ın 2022 yılında küresel piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde 
yaşanacak gelişmeleri katılımcılara aktardığı çalıştayda akademisyen, yazar Emrah Safa Gürkan ise “Zamanın 
Ruhu: Modernite ve Değişen Beklentiler” başlığında bir konuşma yaptı.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, İSİB’in 10 yılını kutladığı bu 
yılın sektör adına koyulan hedeflerin üzerinde bir başarı yakaladıklarını ifade ederek şunları söyledi: “ 10 yıl önce 
130 üye ile Birlik olarak ve bütünleşik hareket ederek sektörün ihracatını ve yurtdışı itibarını artırma hedefi ile 
çıktığımız bu yolda şu an 2023 üyemizle 200’ü aşkın ülkeye, 5 milyar doların üzerinde bir ihracat büyüklüğü 
gerçekleştirerek Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri haline geldik. Bu yıl sonu için koyduğumuz hedefi 
Ekim ayı itibariyle geçtik. 2021 yılını 6 Milyar doların üzerinde bir büyüklük ile kapatacağımızı öngörüyoruz. 
Bununla birlikte ihracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 96,1 gibi bir oranı yakalayarak Ülkemiz için katma 
değerimizi her geçen gün artırıyoruz.“

Sektör Strateji Çalıştayı hakkında da bilgi veren Şanal, tüm paydaşlarımızla küresel pazarlarda verimli ve 
etkili bir satış ve pazarlama stratejisi uyguladıklarını belirterek şunları söyledi: “Öncelikle 2022 yılı Ülkemizin 
dış ticaret büyüklüğünün artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Küresel pazarlardaki payımızı artırmak için 
ihracatçılarımızla birlikte fuar katılımları, ticari heyet faaliyetleri ve alım heyeti organizasyonları gibi pek çok 
faaliyeti gerçekleştirirken bünyemizde kurduğumuz Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile Ürün Arama Motorumuzla 
entelektüel katma değerimizi de her geçen gün artırıyoruz. Sektörümüz için ulaşılabilirlik sınırlarını global 
kapsayıcılık modeline çevirmek adına bir global iletişim stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Bu strateji ile beraber 
sektörün global piyasalarda algı ve itibar yolculuğunu her anlamda bir üst düzeye çıkarabilmeyi ve sektör 
ürünlerimizin maddi ve marka değerlerini artırabilmeyi hedefliyoruz. Yine çalıştayımızda Avrupa Birliği’nin 
sınırda uygulayacağı karbon düzenleme mekanizmasının sektörümüze etkileri konusunda da ciddi çalışmalar 
yapıyoruz. Sektörümüzün bu sürece hazır olması için elbirliği ile çalışıyoruz.”
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Çalıştayın ilk gününde program; 10. yıl kutlaması, Murat SAĞMAN'ın 2022 Yılında Küresel Piyasalar ve 
Türkiye Ekonomisi sunumu, Hakan ZOBU'nun Gelecek Teknolojilerinin Sektöre Etkisi ile Salgın v.b. Durumların 
İklimlendirme Sistemlerine Etkileri sunumu, Kerim KOTAN'ın Uluslararası Şirket Evlilikleri sunumu, çalıştayın 
ikinci gününde program; Serkan ELİBOLLAR'ın BİM'in Önemi ve Firmalarımızın Uyum Sağlamaları Gerekliliği 
sunumu, Emrah Safa GÜRKAN'ın Zamanın Ruhu: Modernite ve Değişen Beklentiler sunumu, Hakan SENBİR'in 
İklimlendirme Sektörü Global İletişim Stratejisi sunumu, Özge KEPENEK BOZKIROĞLU'nun Avrupa Birliği 
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve İklimlendirme Sektörüne Etkisi sunumu, Orhan KILINÇ'ın Yeşil 
Organize Sanayi Bölgesi sunumu, Muhammet ÇUBIKCI'nın İSİB Ürün Arama Motoru Tanıtım sunumu, Pamuk 
ÖZYÜREK'in İSİB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi sunumu, İSİB Yönetim ve Denetim Kurulunun Görüş ve 
Değerlendirmeleri şeklinde gerçekleştirildi.

İSKİD Sektör Sohbetleri, İSKİD Kurucu Başkanı Mustafa BAYGAN’ı Konuk Etti

İSKİD Sektör Sohbetleri serisinin ilki, 3 Kasım Çarşamba 
saat 14:00’te İSKİD 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Tunç KORUN moderatörlüğünde, İSKİD Kurucu Başkanı 
Mustafa BAYGAN’ı ağırladı.

Zoom üzerinde gerçekleşen “İSKİD Sektör Sohbetleri” 
programında, İSKİD Kurucu Başkanı Mustafa BAYGAN 
ile Tunç KORUN, Türkiye İklimlendirme Sektörü ve İSKİD 
Tarihine doğru katılımcıları nostalji dolu bir yolculuğa 

çıkardı.

Program, İSKİD 15.Dönem Yönetim Kurulu adına Başkan Ayk Serdar DİDONYAN’ ın açılış konuşması ile başladı. 
Ayk DİDONYAN konuşmasında İSKİD 15. Dönem Yönetim Kurulu olarak, “İSKİD Sektör Sohbetleri” başlığıyla 
farklı ve keyifli içeriklerle önümüzdeki dönem için programlar planladıklarını, bunlardan biri olan ilk seride 
İSKİD Kurucu Başkanı Mustafa BAYGAN’ı konuk olarak ağırlamaktan ve hep birlikte böyle bir programda yer 
almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Katılımcılara hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan İSKİD 6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Tunç KORUN, 
yıllar içinde Türkiye İklimlendirme Sektörü’nün önemli bir gelişim gösterdiğini, Türkiye ekonomisinin içinde 
bulunduğu çetin koşullara rağmen birçok firmanın ayakta kalarak global düzeyde rakipleri ile rekabet ederek 
önemli ihracat başarılarına imza attıklarının altını çizdi.

“İSKİD Sektör Sohbetleri” programında İSKİD ve İklimlendirme Sektörü’nün tarihine ilişkin Tunç KORUN’un 
sorularını kahve eşliğinde keyifli bir sohbet atmosferinde cevaplayan İSKİD Kurucu Başkanı Mustafa BAYGAN, 
“1950’lerde Türkiye İklimlendirme Sektörü yeni yeni gelişim göstermeye başlarken, Türkiye’nin bu özel 
koşulları altında Alarko, Selnikel , Form ve Teba ‘dan oluşan dört sektör firmasıyla 1990 yılında İSKİD’in kuruluş 
fikrini ortaya attık. Daha sonra 16 Eylül 1991 yılında Alarko, Selnikel , Arçelik, Teba , Cenk, Erbay, İma, Pitsan 
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,Termko , Vantilatör Sanayi firmalarının katılımı ile TEBA ofiste İlk resmi olmayan toplantıyı gerçekleştirdik. 
28 Ocak 1992’de de derneğin ilk kuruluş dilekçesi, Şişli Emniyet Amirliği’ne verildi.” dedi. İSKİD’in kuruluş 
bilgileriyle ilgili detayları dinleyicilerle paylaşmaya devam eden BAYGAN, “17 Mayıs 1993’te İSKİD’in ilk genel 
kurulu yapıldı. Benim Başkanı olduğum Yönetim Kurulu’nda, Bedi KORUN, Celi HARSA, Günay BOLAZER, 
Metin DURUK, Vural EROĞLU ve Yüksel KÖKSAL yer aldı.” dedi.

Sektörün boyutlarının ve üretim kapasitesinin ölçümlenebilmesi için bir envarter çalışması yapılmasının 
önemine değinen Mustafa BAYGAN, “Envanter çalışmaları için ilk şablon çalışması 1993 yılının Ağustos ayında 
hazırlandı. Eylül ayında da üye istatistikleri toplandı. Ancak 1993, 1994 ve 1995 yılları verilerine baktığımızda 
arzu ettiğimiz sağlıklı sonuçları göremedik. Zira belirli kaygılarla üyeler, sağlıklı, gerçek bilgileri vermekten 
çekiniyordu. 1996 yılına geldiğimizde Rahmetli Prof. Dr. Doğan ÖZGÜR Hocamızı güvenilir, tarafsız kişi 
kabul ettik ve kendisinden bu bilgileri toplayarak firma isimleri olmaksızın sadece sayılar olacak şekilde bize 
teslim etmesini rica ettik. Birkaç yıl böyle devam etti, ardından bu işi bir noter’e devrettik. Böylece envanter 
çalışmamızdaki veriler sağlıklı hale geldi. Envanter çalışmamız ile herkese ‘ölç ve yönet’ görüşü doğrultusunda 
ilerleyebileceği bir yol açıldı.” dedi.

Sektörün bir arada bir fuar organize etmesinin önemine vurgu yapan İSKİD Kurucu Başkanı Mustafa BAYGAN, 
“O yıllarda fuarlar konusunda bir karmaşa söz konusuydu. Yılda neredeyse beş fuar yapılıyordu. İSKİD Yönetim 
Kurulu, 9 Haziran 1993’te sektörün fuarını organize edebilmek için fuar firmasıyla görüşme yetkisini ben ve 
Vural EROĞLU’na verdi. Afeks Fuarcılık ile görüştük, 1994’te 145 USD/m2 fiyat üzerinden anlaşma yaptık. İlk 
fuar Mecidiyeköy'de Meliha Avni Sözen Kültür Merkezi’nde yapıldı. İki bodrum katı vardı, alt katın 5-6 metre, 
üst katın ise sadece 2.5-3 metre tavan yüksekliği vardı. Üreticiler bu tavan yüksekliklerini göz önünde tutarak 
cihaz tasarımlarını yapardı. Bütün rakip firmaları tek tek arayıp fuara katılımlarını istedik. Sonra fuar, 1996’da 
Tepebaşı’nda TÜYAP Sergi Sarayı’na geçti.” dedi. İSKİD’in yurt dışı ilişkileri ile artık global düzeyde tanınan bir 
dernek haline geldiğini belirten BAYGAN, 1996’da Eurovent ile başlatılan görüşmelerimizin ardından 1997’de 
İSKİD, Eurovent Derneği’ne üye oldu. 2000 yılında da Teba ve HSK firmalarının Türkiye’den Eurovent sertifikası 
alan ilk iki firma olduğunu söyledi.

İSKİD’in geçmişten günümüze gezi ve sosyal faaliyetlerinden de eğlenceli fotoğrafların paylaşıldığı “İSKİD 
Sektör Sohbetleri” programı, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar DİDONYAN’ın, Mustafa BAYGAN’a 
teşekkür hediyesini takdim etmesi ile sona erdi.

ISKAV 47’nci Mütevelli Heyeti Olağan Seçimli Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı 47’nci Mütevelli Heyeti Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısını, 
29 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantı görev süresi dolan Mütevelli Heyeti Başkanı 
Ersin GÖKBUDAK’ın açılış konuşması ile başladı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından yeni 
dönem Mütevelli Heyeti Başkan seçimi gerçekleştirildi. Mütevelli Heyetinin talebi üzerine Ersin GÖKBUDAK 
yeniden aday oldu ve oybirliği ile seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından, KBSB – Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği’nin mütevelli heyeti üyelik 
talebi heyete sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. K.B.S.B Başkanı Cem ÖZYILDIRIM teşekkür mahiyetindeki 
konuşmasını gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET ve ardından komisyon başkanları, 2021 yılı çalışma raporlarını ve 2022 
çalışma planlarını heyete sundu, ardından vakıf saymanı Nurettin ÖZDEMİR vakıf ve iktisadı işletmenin 2022 
yılı bütçesini açıkladı, mütevelli heyeti başkanı bütçeyi onaya sundu, oy birliği ile kabul edildi.
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Çalışma raporu ve bütçenin onaylanmasının ardından, 9. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulları seçimine 
geçildi. Yeni yönetim kurulu 9 asil, 5 yedek, denetim kurulu ise 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşturuldu. Görev 
dağılımı yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenecektir. Yapılan seçimin ardından 9. Dönem Yönetim 
Kurulu adına Sarven ÇİLİNGİROĞLU teşekkür konuşması yaptı.

Toplantı ISKAV Kurucu üyelerinden Friterm A.Ş. temsilcisi, 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı A. Metin 
DURUK’un mütevelli heyeti üye temsilciliğinden ayrılma konuşması ile devam etti. Taner YÖNET vakfa 
katkıları ve çalışmalarından ötürü kendisine üyeler adına teşekkür konuşmasını gerçekleştirdi. Friterm A.Ş.’nin 
yeni temsilcisi Firma Genel Müdürü Naci ŞAHİN oldu. Toplantı Mütevelli Heyeti üyelerinin görüş ve temenni 
konuşmaları ile sona erdi.

9. Dönem Yönetim Kurulu Listesi

1. Sarven ÇİLİNGİROĞLU - İSKİD
2. Ayça EROĞLU - SystemairHsk
3. Turgay KARAKUŞ - SOSİAD
4. Nurettin ÖZDEMİR - Makro Teknik
5. Önder POLAT - MTMD
6. Cem SAVCI - İSKİD
7. Gökhan ÜNLÜ - TTMD
8. Turgay YAY - Daikin
9. Taner YÖNET - İSKİD

9. Yönetim Kurulu Yedek Listesi

1. Ekrem ERKUT - DOSİDER
2. Güray KORUN - ESSİAD
3. Ozan ATASOY - İSKİD
4. Ertuğrul ŞEN - İZODER
5. Tevfik PEKER - ISISO
Not: Üyeler, soyadlarına göre alfabetik olarak 
sıralanmıştır.

9. Dönem Denetim Kurulu Listesi

1. Ersan BAKANAY - Cenk A.Ş.
2. Bayram KÖMÜRCÜ - Erbay Soğutma
3. Naci ŞAHİN - Friterm A.Ş.

9. Dönem Denetim Kurulu Yedek Listesi

1. Hırant KALATAŞ - Alarko Carrier
2. Prof. Dr. Hasan HEPERKAN - YTÜ Vakfı
3. Olgun SÖNMEZ - Sönmez Global

Mütevelli Heyeti Yeni Üye: K.B.S.B Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği


