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Türkiye'de T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda 
yürütülen F-Gaz çalışmalarına ilişkin; ‘Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik’ 
30291 Sayılı 04 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girdi. Yayınlanan yönetmeliğe göre F-Gaz içeren, yani R410a, R134a gibi flor 
içeren sera gazlarını ihtiva eden cihazların sahibi, kullanıcıları cihazlardan direkt 
olarak sorumlu olacaklar.

Bu bağlamda ESSİAD’ın, vizyonu ve misyonu çerçevesinde, ESEM (ESSİAD 
Sürekli Eğitim Merkezi) bünyesinde dernek üyelerinin çalışanlarının “Florlu 
Gazların Kullanımı ve Toplanması” konusunda mevzuat bilgilerini geliştirmek 
ve uygulama becerilerini arttırmak amacıyla düzenlediği eğitim programı 
büyük ilgi gördü. Hem teorik hem de uygulamalı bölümlerden oluşan 
eğitimin, firmaların kendi tesislerinde, kendi belirledikleri gün ve saatlerde 
gerçekleştirilmesi sayesinde ulaşılabilirliği ve etkinliği daha da arttırılmış oldu. 

Soğutma Dünyası Portalı, yayına açıldığı Şubat ayından  bugüne kadar adından söz ettirmeye devam ediyor. 
Takipçilerin siteye ve sosyal medya hesaplarına olan ilgisini gördükçe mutlu oluyoruz. Derneğimizin tüm 
yayın organlarına olduğu gibi portalımıza da destek vermeyi unutmayın diyerek sözlerime son veriyor, sizi 
bültenimizdeki diğer haberler ile başbaşa bırakıyorum.

Saygılarımla,

Can İŞBİLEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ö n s ö z
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F-Gaz Belgelendirme Sınavı 
İzmir’de Gerçekleştirildi

ESSİAD’ın vizyonu ve misyonu çerçevesinde, ESEM (ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi) bünyesinde dernek 
üyelerinin çalışanlarının “Florlu Gazların Kullanımı ve Toplanması” konusunda mevzuat bilgilerini geliştirmek 
ve uygulama becerilerini arttırmak amacıyla düzenlediği eğitim programı büyük ilgi gördü. Hem teorik hem 
de uygulamalı bölümlerden oluşan eğitimin, firmaların kendi tesislerinde, kendi belirledikleri gün ve saatlerde 
gerçekleştirilmesi sayesinde ulaşılabilirliği ve etkinliği daha da arttırılmış oldu. Katılımcılara teorik kısımda 
F-Gaz Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme, iş sağlığı ve güvenliği ile buhar sıkıştırmalı 
soğutma çevrimi ve akışkanlar, uygulamalı kısımda ise sızdırmazlık ve performans testleri, soğutucu akışkan 
şarjı ve geri toplaması, ekipman montaj ve demontaj işlemi gibi başlıkların yer aldığı pek çok konuda detaylı 
bilgiler verildi.

Hem mevcut bilgilerini tazeleyen hem de yeni bilgiler edinme fırsatı bulan katılımcılar, Mesleki Yeterlilik 
Belgesi (MYK) sınavı için de hazırlık yapmış oldu. Bildiniz gibi F-gaz yönetmeliği ile florlu sera gazları içeren 
soğutma cihazlarına, yetkilendirilmiş teknik personelin müdahale edebileceği şartı getirilmişti.

ESSİAD, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşlarından birisi olan Gazmer ile işbirliği yaparak, hali 
hazırda eğitim almış ve talep eden katılımcıların belgelendirilebilmesi amacı 
ile sınavların İzmir’de gerçekleştirilmesini sağladı. 9 Nisan 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen sınavda başarılı olan katılımcılar 5 yıl geçerli olacak olan 
Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne 
sahip olacaklardır.
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Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun 
(TÜRKONFED), ABD merkezli Center for 
International Private Enterprise (CIPE) işbirliğiyle 
hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” 
projesinin İzmir’de gerçekleşen üçüncü etkinliği 
kapsamında, “Sivil Toplum Zirvesi” yapıldı.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Can İŞBİLEN, Yüksek İstişare Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hakan SEMERCİ, EHİS LAB Proje 

Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ ve İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL’in katılım sağladığı ve Batı 
Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe 
kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya sivil toplum 
kültürü gelişmiş ülkelerin, ekonomik ve demokratik açıdan daha da geliştiğine dikkat çekti.

STK’ların toplumda sağladığı katılımcılık anlayışının önemine işaret eden TÜRKONFED Başkan Yardımcısı 
Ramazan Kaya “30 Federasyon ve 286 dernek ile ülkemizin her yanından 50 bine yakın şirketin ortak 
hayalini temsil eden bir aile olarak, fikirlerimizin ve görüşlerimizin çeşitliliğini yansıttığımız buluşmalarımızı 
çok önemsiyoruz. Zira bu etkileşimli platformda paylaşılan her bir görüş ve her bir fikrin, önümüzdeki ufku 
alabildiğine genişlettiğine inanıyoruz. TÜRKONFED olarak sivil toplumun kalkınmamıza sağlayacağı gücün 
farkındalığıyla çalışmalarımızı sürdürürken, kent konseylerine daha fazla söz verilmesini ve katılımcılığın 
artırılmasını da bir gereklilik olarak görüyoruz. Biz sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayacağına 
inanıyoruz” dedi.

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya’nın yaptığı açılış konuşmasının ardından 
konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan KÜÇÜKKURT da sivil toplum kuruluşlarının kapasite 
geliştirme ile yerel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağladığını ifade etti. Küçükkurt, “Kurumun sürdürülebilir 
başarıyı elde etmesi için temel faaliyetlere ek olarak kurumsal kapasitesini de planlı olarak geliştirmesi 
gerekiyor. Ancak günlük faaliyetlerle uğraşırken kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları unutulabilir, kısa 
vadede sonuçlar üreten günlük işlerle uğraşmak, uzun vadede bizi asıl hedeflerimize ulaştıracak kurumsal 
kapasite çalışmalarıyla uğraşmaktan daha cazip gelebilir. Bunun kurumsal gelişim ve sürdürülebilir başarı için 
bir tuzak olduğunun farkında olmalıyız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından “Pandemi Sonrasında Sivil Toplumda Kurumsallaşma Stratejileri” başlıklı 
bir panel düzenlendi. Gazeteci Ilgaz GÜRSOY’un moderatörlüğündeki panelde Paris Bosphorus Enstitüsü 
Başkanı Bahadır KALEAĞASI, Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güray KARACAR ve Ege İş Kadınları 
Derneği (EGİKAD) Başkanı Emre Pınar KILIÇ sivil toplumu Türkiye’den ve dünyadan örnekler de vererek, farklı 
yönleriyle ele aldı.

TÜRKONFED’den “Sivil Toplum Zirvesi”
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Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Topluluğu tarafından 26-27-28 Nisan 2022 tarihleri arasında 
Makina Mühendisliği Zirvesi gerçekleştirildi.
 
Üç gün süren etkinliğin ikinci gününde ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, ESSİAD’ı ve iklimlendirme 
sektörünü tanıtan sunum gerçekleştirdi. Dernek faaliyetleri, yürütülen projeler ile EHİS sektörü hakkında 
detaylı bilgilerin aktarılan sunumda Can İŞBİLEN iş ve kariyer hayatından örnekler paylaştı.

ESSİAD, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından Düzenlenen Makina Mühendisliği Zirvesi’nde 
İklimlendirme Sektörünü Tanıttı

Soğutma Dünyası Portalı, Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma Sektörü’nün öncü derneği 
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) tarafından sektörümüzdeki haber, etkinlik ve 
güncel gelişmeleri ziyaretçilere aktarmak amacıyla yayın hayatına başladı. Kurulduğu günden bugüne, web 
sitesi, bülten, yüksek tirajlı ve hakemli yayın organı olan Soğutma Dünyası dergisi ve sosyal medya hesapları 
ile basılı ve sanal ortamlarda sektördeki gelişmeleri sunan ESSİAD, www.sogutmadunyasi.com adresindeki 
portal ile yayın kanallarına bir yenisini daha ekledi.

İklimlendirme, Soğutma, Isıtma, Otomasyon, Yalıtım ve Enerji ana başlıkları altında hizmet sunan Soğutma 
Dünyası Portalı, ziyaretçilerin portal ve sosyal medya hesapları aracılığıyla sektör paydaşlarının ve firmalarının 
faaliyetlerine ve haberlerine ulaşmasını, etkin şekilde iletişim kurulmasını ve güncel bilgiyi hızlı bir şekilde 
paylaşmayı hedeflemektedir. 

Soğutma Dünyası Portalı'nda ve portala ait sosyal medya hesaplarında firmaların yeni ürün ve mevcut 
ürünlerindeki yenilikleri, teknik gelişmeler, proje ve uygulama haberleri ücretsiz yayınlanacaktır. Haberlerini 
iletmek veya reklam vermek isteyen firmalar info@sogutmadunyasi.com adresinden iletişim kurabilirler.

Bizi Takip Edin!

Soğutma Dünyası Portalını
Takip Etmeyi Unutmayın!
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Nisan ayında doğan;

Fuat ALGÜVERCIN / Damla İkl.
Mahmut TURGUT / HCS
Turan ERKAN / Onursal Üye
Serhan KÜÇÜKA / Fahri Üye
Metin OSMANOĞLU / Delta Klima
Ünal MERCAN / Terkan
Fehim YARAŞIKLI / Başarır Soğutma 
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; 2022 yılını kapsayan yıllık aidat ödemelerinin 31 Aralık 2022 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 belirtir, Dernek merkezimizden ödemeler konusunda 
detaylı bilgi alabilirsiniz.

• 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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İSİB Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimleri Gerçekleştirildi

Türk İklimlendirme Sektörü’nün global alandaki en 
büyük paydaşı İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB) 28 Nisan tarihinde gerçekleştirilen olağan seçimli 
genel kurulu ile yeni Yönetim ve Denetim Kurulu’nu 
seçti. 4 yıllık dönemin ardından düzenlenen olağan 
seçimli genel kurul sonrası bir önceki başkan olan 
Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic. A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL oy birliği ile yeniden 
başkan olarak seçildi.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, genel 
kurulda yaptığı sunumda Türk İklimlendirme Sektörünün 

son 4 yılda yurtdışı pazarlarda çok iyi bir büyüklüğe ulaştığını ifade ederek şunları söyledi: “Türk İklimlendirme 
Sektörü olarak ihracat büyüklüğümüzü sürdürülebilir şekilde yükseltiyor ve Türkiye’nin büyümesine ve 
gelişimine sektör olarak büyük bir katkı sağlıyoruz. 2021 yılını 6,2 milyar dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapatan 
sektörümüzün 2022 yılını ise 7 milyar doları aşan bir büyüklük ile kapatacağını öngörüyoruz. İhracatçılarımız 
Dünya’nın tüm coğrafyalarında çok ciddi ticari aktiviteler yürütüyor ve uluslararası piyasalarda etkinleşiyor. 
Şu an 200’ü aşkın ülkeye Türkiye’de üretilen iklimlendirme ürünlerini ihraç ediyoruz. 

Öncelikli Gündemimiz Dijital Pazarlama

Pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar Türk İklimlendirme sektörü, tüm paydaşları ile koordineli 
ve verimli bir şekilde ilerliyor. En büyük hedefimiz dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak sürekliliği sağlamak. 
Avrupa ülkelerinin yanı sıra, potansiyel vadeden ve ülkemizin hak ettiği kadar pazar payı alamadığı Orta Asya 
ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde pazar payımızı artırmak istiyoruz. Bunun için sektörümüzün 
global pazarlardaki en büyük destekçisi İSİB olarak kararlı bir şekilde ihracatçılarımıza destek oluyoruz. Şu 
an İSİB’in üye sayısı 2.200’ü aşmış durumda. Katılım sağladığımız fuarlarda ihracatçılarımızın kullanımına 
sunduğumuz standlar, ticari heyet organizasyonları, alım heyeti organizasyonları, milli katılım organizasyonları 
ile üyelerimize pazarlama ve iletişim alanında ticari köprüler kuruyoruz.

Ayrıca pandemi dönemi sonrası önemi bir kez daha ortaya çıkan dijital ortamdaki tanıtım ve pazarlama 
faaliyetleri de öncelikli olarak gündemimizde yer alıyor. İSİB olarak kurduğumuz Ürün Arama Motorunun 
dünya çapında kapsamlı tanıtımına devam ediyoruz. Gerek Youtube, gerekse diğer dijital medya ortamlarında 
da aktif olarak tanıtım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bununla birlikte üye firmalarımızın ihtiyaçlarına birebir 
cevap verecek Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizle de hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Genel Kurul görüşmelerinden sonra Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet ŞANAL’ın başkanlığında oluşturulacak yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’na üye gönderecek 
şirketler şekilde seçildi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

1- AFS FLEXİBLE KANAL TİCARETİ A.Ş.
2- FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN.VE TİC.A.Ş.
3- FRİGOBLOCK SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
4- DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.
5- DİKTAS SOĞUTMA VE METAL İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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6- BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
7- VATBUZ ISITMA SOĞUTMA VE HAV. SAN. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
8- DUYAR VANA MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
9- ÇUKUROVA ISI A.Ş.
10-AZUR YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

1- GENERAL FİLTER HAVAK FİLTRE SANAYİ VE TİC. A. Ş.
2- NİBA SU SOĞUTMA KULELERİ SAN. TİC. A.Ş.
3- AKKAYA ISI MAKİNALARI VE DOĞAL GAZ SAN. VE TİC. A.Ş.

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği’nin, 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube’nin altyapısı ile düzenlediği, Şantiye 
Eğitim Programı’nın 3. dersi Şantiye Süreci 
(2), 26 Nisan Salı günü saat 14:00’de 
online olarak gerçekleşti. Program, MTMD 
Genel Sekreteri Tayfun Yöndem’in açılış 
konuşması ile başladı.

MTMD 8. Dönem Y.K. Başkanı Hüseyin 
Erdem’ in eğitmenliğinde gerçekleşen 
eğitimde, imalatta montajın önemine 
dikkat çekilerek, imalat ara aşama 
testlerinin önemi vurgulandı. İmalat 

uygunsuzlukları ve bunların giderilmesi, saha kalite kontrolünün önemi, raporlama, ataşmanların yapılması, 
hakedişin hazırlanması ve faturalama süreci ile ilgili önemli bilgiler verildi. Eğitim sonunda katılımcıların 
soruları cevaplandı.

Şantiye Eğitim Programı Kayıt Linki: https://forms.gle/aPDpYK2dcfZRGBaR7

Eğitimin Video Kaydı: https://youtu.be/kU9M9e_130o

Şantiye Eğitim Programı’nın kalan eğitimleri ile ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Eğitim: Şantiye Süreci 3
Konuşmacı: İbrahim BİNER Tarih: 17.05.2022 Saat: 14:00

Eğitim İçeriği: İmalatların bitimi ile geçici kabul arasındaki işler, Flushing, TAD, Devreye Alma.

Eğitim: Şantiye Teslimi
Konuşmacı: Barış ŞEVKETBEYOĞLU Tarih: 07.06.2022 Saat: 14:00

Eğitim İçeriği: Geçici kabul, As-Builtlerin hazırlanması, işletme-bakım manuellerinin hazırlanması, kesin 
hesap, iş bitirme belgesi.

Şantiye Eğitim Programı’nın 3. Eğitimi “Şantiye Süreci 2” Gerçekleşti

https://forms.gle/aPDpYK2dcfZRGBaR7
https://youtu.be/kU9M9e_130o


901/04/2022 - 30/04/2022 • Sayı: 122

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

Karyer, SOMTAD III. Etap Seminerlerinde Ön Soğutma, Soğutma ve 
Ürüne Özel Muhafaza Konularında Sunum Gerçekleştirdi

İtalya, Klimaları 25ºC ile Sınırlandırıyor

KARYER, Soğutma, Muhafaza, Taşıma Bilimleri 
ve Sanayicileri Derneği SOMTAD’ın 30 Mart 2022 
tarihinde Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü’nde, 
31 Mart 2022 tarihinde Karaman İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nde ve 1 Nisan 2022’de Nevşehir Crown 
Plaza Otel’de gerçekleştirdiği seminerlere katıldı.

Karyer AR-GE Müdürü Gökhan Güngör, seminerde 
ön soğutma, soğutma ve ürüne özel muhafaza 
proseslerine özgü Karyer ürünlerinin kullanım 
alanlarını,  seçim şartlarını ve öne çıkan teknik 
özelliklerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler, üretici ve soğuk hava tesisi sahiplerinin katıldığı seminerde, verimliliği 
artıracak yöntemler ele alındı.  Meyve ve sebzelerin son tüketiciye en taze şekilde, bozulmadan ve ticari değeri 
düşmeden ulaşmasını sağlamak için sektör paydaşlarına bilgi aktardı.

İtalyan hükümeti, Ukrayna’daki savaşın ağırlaştırdığı 
enerji krizi nedeniyle tüm kamu binalarındaki klimaların 
çalışma sıcaklığını 25ºC ile sınırlandırıyor.

Çalışma Termostatı olarak adlandırılan kural, tüm 
okullarda ve diğer kamu binalarında 1 Mayıs’tan 
itibaren gelecek yıl 31 Mart’a kadar uygulanacak. 
Hastaneler için geçerli değil, ancak gelecekte özel 
meskenleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir. 

Düzenleme, kış ve yaz için her binanın ayrı odalarında 
ölçülen hava sıcaklıklarının ağırlıklı ortalamasına 

uygulanacaktır. Yazın sıcaklık 27ºC’den düşük olmayacak şekilde -2ºC toleransa, kışın ise 19ºC’den yüksek 
olmayacak şekilde +2ºC toleransa izin verilmektedir. Bu uygulama, İtalya’nın Rusya’dan ithal ettiği doğal 
gazın %45’ini yeni enerji kaynakları ile değiştirme mücadelesinin bir parçası olarak sunuluyor.


