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Değerli Üyelerimiz,

Türkiye iklimlendirme sektörünü uluslararası alana taşıyarak sektör ihracatına 
büyük katkılar sunan sektörel fuarlar gerek iklimlendirme sektörünü gerekse 
de düzenlediği kentin gelişimine önemli ölçüde katkılar sağlamaktadır.

Doğalgaz, ısıtma, soğutma, klima, pompa, vana, tesisat, su arıtma, jeotermal 
ve güneş enerjisi ürün gruplarından oluşan iklimlendirme sektörü, hedef 
pazarlarıyla gelişimini sürdürüyor, son teknolojileri takip etmek amacıyla yurt 
içi ve yurt dışında porföyünü büyütmeye devam ediyor.

ESSİAD ve Soğutma Dünyası olarak iş birliği içerisinde olduğumuz 11-13 
Ekim 2022 tarihinde Almanya’da düzenlenecek olan Chillventa 2022'yi, 25-
28 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Eurovent 

Summit'i, 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan Teskon+SODEX 2023'ü ve 
ISKAV koordinasyonunda, paydaşlarımız ile birlikte düzenlenen periyodik toplantılar ile bir araya geldiğimiz 
Fuar Yürütme ve Teknik Komiteleri’nde çalışmalarına devam ettiğimiz 25-28 Ekim 2023 tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlenecek olan ISK-SODEX 2023'ü fuarlar takvimine şimdiden işlemenizi, standlı olarak 
yer almayı arzu ediyorsanız HMSF Fuarcılık Satış Ekibi ile görüşmenizi ve yer rezervasyonunuzu şimdiden 
yaptırmanızı öneriyorum.

Değerli Üyelerimiz,

Türkiye gibi genç ve dinamik bir nüfusu olan ülkede yatırımda, üretimde ve finansmanda verimlilik çok 
önemlidir.

Yenilenemeyen doğal kaynakların azalması enerji üretiminin başlıca sorunları arasında yer alırken buna çözüm 
olarak konuşulan yenilenebilir enerji kaynakları ile gerek yenilenebilir enerjiye yönelik oluşturulan politikalar, 
gerekse toplum içindeki farkındalığın artması ile “yeşil enerjiye” yönelim artmaktadır.

COVID-19 ile birlikte enerji talebi durağanlık yaşasa da bu durum çok uzun sürmemiş, ekonominin canlanması 
ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte enerji talebi tekrar yükselişe geçmiştir.

Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli çok yüksektir. Yenilenebilir enerjiyi evsel kullanıma açarak hem 
karbon emisyonunu azaltabilir, hem de enerji üretiminde fosil yakıt tüketimini sıfıra indirgeyerek ülkemizin 
ekonomisine önemli katkılarda bulunabiliriz.

Bundan sonraki süreçte yatırımlar ile yenilenebilir enerjiye talebin daha da artacağını umut ediyoruz.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.

Saygılarımla.

Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ö n s ö z
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ESSİAD ve Soğutma Dünyası
Sektörün Prestijli Etkinliklerinde Yer Almaya Devam Ediyor

Sektörümüz gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında prestijli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu 
doğrultuda;

11-13 Ekim 2022 tarihleri arasında Almanya Nürnberg'de düzenlenecek olan Chilventa 2022 Fuarı'nda 
Soğutma Dünyası olarak Medya Ortakları arasında,

25-28 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Eurovent Summit 2022 etkinliğinde 
ESSİAD Destekleyen Dernekler arasında, Soğutma Dünyası Medya Ortakları arasında yer almak üzere 
barter anlaşması imzalanmıştır.

Chillventa 2022 ve Eurovent Summit etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki görseller aracılığıyla 
ulaşabilirsiniz.

Derneğimiz ve TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi arasında Makina 

Mühendisleri Odası’nın endüstriye yönelik 
gerçekleştirilen teknik hizmetler, kalibrasyon 

ve eğitimlerinden dernek üyelerimizin indirimli 
yararlanması adına protokol imzalanmıştır.

Protokol kapsamında üyelerimizin 
yararlanabilecekleri hizmetler ile ilgili detaylı 

bilgiye Derneğimiz veya MMO İzmir Şube 
aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
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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.

Soğutma Dünyası Portalını
Takip Etmeyi Unutmayın!
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Temmuz ayında doğan;

Ahmet Çetin GÜRES / Öge Mühendislik
Ahmet ERİŞ / Sevel
Basri KABEL / Alindair
Bilal BAHÇIVAN / BVN Air
Ercan KARACA / Cantek
Erkut BEŞER / RD Grup
Göksel GÜRPINAR / Dinamik Isı
Koray ÜLGEN / Fahri Üye
M. Akif KOCAOĞLAN / Akmaks
Özay AKMAN / Almira Klima
Rebi M. DAĞOĞLU / Aldağ
Suat KOCAMAN / A Klima
Yusuf SARIKAYA / Fanko
ve Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Hüseyin 
VATANSEVER'in
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 belirtiriz. 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
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İklimlendirme Sektörü'nü İzmir'de Buluşturacak olan teskon+SODEX 2023 Satışları Başladı!

Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, 
Pompa ve Vana ürün gruplarını tek bir çatı altında 
toplayan teskon+SODEX, 26-29 Nisan 2023 tarihleri 
arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi / İzmir'de 
gerçekleşecek. En son düzenlendiği 2019 yılında 1.788 
m² stant alanında, 96 katılımcıyı ağırlayan fuar; 26 
ülkeden 6.711 sektör profesyoneli tarafından ziyaret edildi. 
 
teskon+SODEX, düzenlendiği her yıl olduğu gibi, 2023 
yılında da TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi yürütücülüğünde düzenlenecek olan Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi'ne de ev sahipliği yapacak. 

teskon+SODEX 2023'te yerinizi almak için satış ekibi ile iletişim kurabilirsiniz.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (Türkiye İMSAD) her ay hazırladığı 
Dış Ticaret Endeksi’nin Haziran ayı 
sonuçlarını açıkladı. Son güncel verilerin 
yer aldığı rapora göre mayıs ayında resmi 
tatiller nedeniyle azalan çalışma günü 
sayısının etkisiyle düşüş kaydeden inşaat 
malzemeleri sanayi ihracatı, haziran 
ayında hem aylık hem de yıllık olarak rekor 
kırdı. Değer olarak endeksin ölçülmeye 
başladığı 2013 Ağustos ayından bu 
yana en yüksek ihracat gerçekleşirken, 
ortalama birim fiyatlar yüzde 28,5 arttı.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Dış Ticaret Endeksi haziran ayı sonuçlarına göre; inşaat malzemeleri sanayisi ihracatta iki yeni rekora imza attı. 
Haziran sonu itibariyle aylık ihracat 3,36 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken, yıllık ihracat büyüklüğünde 
34,52 milyar dolarla rekor kırıldı. Bu dönemde değer olarak en yüksek ihracat gerçekleşirken, ortalama birim 
fiyat yüzde 28,5 arttı.

Dış ticarette haziran ayında yüksek bir performans gösteren inşaat malzemeleri sanayisi, miktar olarak daha 
sınırlı artışla 5,31 milyon tonluk ihracat gerçekleştirdi.

Yıllık (son 12 aylık) ihracat ise miktar olarak 63,56 milyon tona gerilerken, yıllık ortalama ihracat birim fiyatı 
0,54 dolar/kg oldu.

Haziran ayında ihracat birim fiyat endeksi 108,98 puanla 2015 Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine 
çıktı. 2021 yılı haziran ayında 0,49 dolar/kg olan ortalama ihracat birim fiyatı, yüzde 28,5’lik artışla 2022 yılı 
haziran ayında 0,63 dolar/kg seviyesine yükseldi.

Bu dönemde ithalattaki artış da devam etti. 2022 yılı haziran ayında inşaat malzemeleri ithalatı geçen yıla 

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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göre yüzde 27’lik artışla 957 milyon dolara yükseldi. Değer ve miktar olarak da yılın en yüksek rakamlarına 
ulaşıldı. Haziran ayında inşaat malzemeleri ithalatı 336 bin 613 ton, ithalat birim fiyatı ise 2,84 dolar/kg oldu.

Yılın ilk yarısını tarihin en yüksek sonucuyla kapatan inşaat malzemeleri sanayi ihracatının önümüzdeki altı 
ayda, savaşın etkileri, yüksek küresel enflasyon ve resesyon endişelerinin etkisi altında kalması bekleniyor. 
İhracat birim fiyatlarının da düşeceği tahminlerine rağmen yıl sonunda yıllık ihracat büyüklüğünün geçen 
senenin üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Bazı alt sektörlerde ihracat miktar olarak azalmaya başladı

İnşaat malzemeleri haziran ayı ihracat performansı alt sektörler itibarıyla geçen yıl ile karşılaştırıldığında daha 
çok birim fiyat artışlarından kaynaklanan değer artışları izlendi. Miktar olarak ise düşüşler başladı.

2022 yılı haziran ayında küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki yüksek seyrin etkisiyle sekiz alt ürün 
grubunun tamamında ihracat birim fiyatları 2021 yılı haziran ayına göre yükseldi.

Bu dönemde demir çelik ürünlerin ortalama yıllık ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,5, 
mineral, taş ve toprak ürünlerin yüzde 26, prefabrik ürünlerin yüzde 30,1, ağaç ve ahşap ürünlerin yüzde 21,6 
ve metal bazlı ürünlerin yüzde 32,4 oranında arttı.

Sekiz alt ürün grubunun beşinde ihracat 2022 yılı haziran ayında miktar olarak geçen yılın haziran ayının 
altında gerçekleşti. Miktar olarak düşüşlerde geçen yılın yüksek artışlarının baz etkileri görülmeye başlandı ve 
sadece üç alt üründe miktar olarak artış yaşandı.

Haziran ayında miktar olarak ihracat artışları kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 15,4, yalıtım malzemelerinde ise 
yüzde 29,5 oldu. Mineral, taş ve toprak ürünlerin ihracatı miktar olarak yüzde 8,7, demir çelik ürünlerin yüzde 
14,3 azaldı.

Sekiz alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak önemli artışlar kaydetti. Yalıtım malzemelerinde 
yüzde 31, metal bazlı ürünlerde yüzde 30,6, prefabrik yapılarda yüzde 25,3, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 
21,2, ağaç ve ahşap ürünlerinde ise yüzde 20,2 oranında arttı.

Türk sanayi mallarına ilave talep savaşın etkilerine rağmen sürüyor

Geride bıraktığımız mayıs ayında çalışma gün sayısının azalması nedeniyle Türkiye sanayi ihracatında yaşanan 
düşüş sonrası haziran ayında, yılın en yüksek ikinci aylık ihracatına ulaşıldı. Bu dönemde sanayi ürünleri 
ihracatı değer olarak 17,34 milyar dolara yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle birlikte Türkiye’ye yönelik ilave talep artarak devam ediyor. Yüksek ihracat 
birim fiyatlarının ihracata katkısı da sürüyor. Haziran ayında Türkiye’nin toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar 
olarak 11,19 milyon ton olarak gerçekleşti. Ortalama yıllık ihracat birim fiyatları ise sınırlı ölçüdeki düşüşe 
rağmen yüksek kalmaya devam etti. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatlar 2021 yılı haziran ayında 
1,44 dolar/kg iken, 2022 yılı haziran ayında 1,55 dolar/kg’a çıktı.

Küresel ölçekte emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artış birim fiyatlar üzerinde belirleyici oluyor. Devam eden 
savaş fiyatları yukarı iterken resesyon endişeleri düşüş baskısı oluşturuyor. Yılbaşından bu yana Türkiye’nin 
sanayi mallarına yönelik ilave talep ise artış kaydediyor. Hem Rusya-Ukrayna savaşının pazarlarda artan 
etkilerinin hem de resesyon endişelerinin önümüzdeki aylarda sanayi ihracatını sınırlaması bekleniyor.

Kaynak


