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Değerli Üyelerimiz, Sevgili Okurlar,

Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği - ESSİAD, bildiğiniz 
üzere, sektörümüzde ilk kurulan dernek olarak 1990 yılından bu yana, 
sektörümüzün gelişimi için birçok önemli faaliyetlere imza atmıştır. 
Derneğimiz, Ege bölgesi başta olmak üzere, tüm Türkiye’deki, üreticisinden 
satıcısına, projecisinden uygulamacısına 150’ye yakın üyeyi tek çatı 
altında bir araya getirmektedir. Bölgemizde ve Türkiye’de stratejik öneme 
sahip olan ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sektörünün 
önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olarak en temel amacımız, 
üyelerimizden aldığımız gücümüzle ulusumuza, sektörümüze, üyelerimize 
ve topluma hizmet etmektir.

Böylesine değerli bir misyona sahip derneğimizin, 2019-2021 çalışma 
dönemi Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından 12 Ocak 2019 
tarihinde göreve seçildi. Ben de 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
görev dağılımları sonrasında değerli Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımın 

takdiriyle Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildim. 

Yönetim kurulumuz soğutma, iklimlendirme, havalandırma ve proje/mekanik taahhüt firmalarının uyumlu 
ve adaletli bir dağılım içerisinde, eşit olarak temsiline hassasiyet gösterilerek oluşturuldu. Bu kriterin 
de derneğimizin geçmişten gelen önemli bir üstünlüğü olduğu düşüncesindeyim. Eşit katılım ile tüm üye 
profilimize eşit uzaklıkta olabiliyor ve bu sayede temsilde adaleti sağlayabiliyoruz. Geçmiş dönemde görev 
aldığım yönetim kurullarında bu hassasiyetin güçlü bir birliktelik yarattığına şahit oldum. Bu doğrultuda 4 
soğutma, 4 iklimlendirme, 2 havalandırma, 2 ekipman ve hizmet, 2 proje ve mekanik taahhüt firma temsilcisi 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile bu dengelerin korunduğunu düşünüyorum. 2 senelik görev süremizde, beni ve 
yönetim kurulu arkadaşlarımı çok önemli görevler beklemektedir.

En önemli projelerimizden olan ve her zaman ilk gündem maddemiz olacak, Türkiye’deki Endüstriyel 
Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörü’nün önemli bir eksikliğini giderecek olan İzmir Kalkınma 
Ajansı-İZKA ile başlattığımız Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı, EHİS LAB projemizdir. Bu projemizin 
gerçekleşmesiyle Soğuk ve Donuk Vitrin Teşhir Reyon ve Dolapları, Fan Coil, Soğuk Oda Cihazları, Split Klima, 
Klima Santralleri, Su Soğutma Grupları’nın kapasite/performans testleri yanı sıra akustik ve elektriksel 
güvenlik testleri gerçekleştirilecektir. Böylelikle ülkemizin kaybı olan ve her yıl test ve analiz giderleri için 
yurtdışına göndermekte olduğumuz meblağlar büyük oranda azalacaktır. EHİS LAB projesi aynı zamanda 
Üniversite-Sanayi işbirliğinin de önemli bir ayağını oluşturacaktır. Sektör- ürün kalitesinin yükselmesine, 
ihracatımızın artmasına ve sektörümüzün gelişimine destek olacak projemizin çalışmaları Proje Yürütme 
Kurulumuz tarafından sürdürülmektedir. Proje Yürütme Kurulumuz Yönetim Kurulu’ndan arkadaşlarımla 
birlikte eski dönem başkanlarım ve konusunda uzman üyelerimizden oluşmaktadır.

Önemsediğimiz bir diğer konu ise UR-GE katılımcısı üyelerimizin katkılarıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 
desteklenen UR-GE projemiz kapsamında ihtiyaç duyacağınız danışmanlık faaliyetleri ile yurtdışı heyet 
düzenlemeyi ve böylece ihracatın arttırılmasına destek olabilmeyi arzuluyoruz. İhracataki bilgi eksikliklerini, 
düzenlediğimiz eğitim programları ve gerektiğinde danışmanlıklar ile aşmayı ve böylece ticari heyetler ile 
başarı elde etmeyi hedefliyoruz.

Çalışma Komisyonlarımızın başlıkları ve amaçlarının açıklandığı ve sizleri de bu komisyonlarda çalışmaya 
davet eden yazışmaları başlattık. Çalışma Komisyonlarımız ile üyelerimize ve sektörümüze katma değer 
yaratacak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Tüm üyelerimizi komisyonlarımızda görev almaya ve Yönetim 
Kurulumuz ile koordineli çalışmalar yapmaya davet ediyorum. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde ilki 1993 yılında düzenlenen ve 
2019 Yılı Nisan Ayında 14.’sü düzenlenecek olan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) sektörün 
en önemli etkinliği olan ve HMSF Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan Sodex fuarıyla birlikte 17-20 
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Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek. EHİS sektörünü 
bir araya getirecek olan fuar süresince derneğimizin standına üyelerimizi ve sektör temsilcilerimizi 
bekliyor, derneğimiz tarafından organize edilen ve soğutma teknolojilerindeki gelişmelerin, yeni uygulama 
tekniklerinin ve araştırmaların paylaşıldığı üniversite ve sanayi iş birliğini aynı çatı altında toplayacak olan 
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu’na katılmanızı diliyorum.

Bu sene Soğutma Dünyası Dergimizin 22. Yaşını kutluyoruz. 1997 yılından beri derneğimizdeki ve 
sektörümüzdeki gelişmeleri, bilimsel ve akademik makaleler ile birlikte harmanlayıp sizlerle paylaşıyoruz. 
Bu vesile ile dergimize reklam veren üyelerimize, sektör firmalarımıza, sektör dışı kurum/kuruluşlara, 
fuar firmalarına, ayrıca dergimizin ilerlemesine katkı koyan Yayın Kurulu Üyelerimize, Akademik ve Teknik 
Danışma Kurulu ile Hakemler Kurulu Üyelerimize ve bu çalışmaların ortaya çıkmasında emeği geçen dernek 
profesyoneli arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bu projelere ek olarak ESSİAD Okuldan İşe Projemiz, ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi Projemiz ve rutin 
çalışmalarımız ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. 

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Okurlar,

Düzenleyeceğimiz faaliyetlere üyelerimizin destek vermesi, projelerimizin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi 
için önem taşımaktadır. Bu süreci birlikte başarı ile tamamlamak adına tüm üyelerimizi yürüttüğümüz 
projelere ve faaliyetlerimizde etkin rol almaya davet ediyorum.

2019’un ülkemize ve tüm sektörümüze verimli ve güzel bir yıl olmasını temenni eder, birlik ve beraberlik 
içinde daha güzel günler göreceğimiz inancıyla çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

Saygılarımla,

Güray KORUN 
Yönetim Kurulu Başkanı

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Dernek üyelerimizden EMSAŞ A.Ş. firma sahibi, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyelerimizden           
Sinem VARDAR’ın babası Mehmet VARDAR, 31 Ocak 2019 tarihinde vefat etmiştir. 

ESSİAD ailesi olarak Mehmet VARDAR’a Tanrı’dan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sektörümüze 
başsağlığı dileriz.
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ESSİAD 2019-2021 Dönemi Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN Oldu

12 Ocak 2019 tarihinde Fuar Anemon Otel İzmir’de gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Form 
Endüstri Tesisleri A.Ş Genel Müdürü Güray KORUN ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Yeni dönem 
yönetim kurulunda Güray KORUN (Form), Turan MUŞKARA (İmas), Alev TOPRAK (MTT Müh.), Can İŞBİLEN (Ref 
Isı), Seçkin T. ERDOĞMUŞ (Doğu), Mustafa SEZER (Venco), Erdinç YAPAN (Messan), Nilay TUTAN (Başarır), 
Murat SARI (MS Havalandırma), Alper AYÇELEP (Aldağ), Özay ERVARDAR BİLGİCİ (Coşgun Furkan İnşaat), 
Yalçın KIRABALI (Rothenberger), Onur UZUNOĞLU (Lazer) ve Kemal YANIK (Sisbim) görev aldı.

ESSİAD 
Olağan Genel Kurul Toplantısı 

öncesi

Divan Kurulu Selçuk SAVAŞ, Hüseyin VATANSEVER ve 
Gürkan AKÇAY’dan oluştu.

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ açılış konuşmasında gerçekleştirilen 

faaliyetler hakkında bilgi verdi.

2017-2019 Dönemi Genel Sekreter V. ve EHİS LAB 
Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün açılış 
konuşması sonrasında İstiklal Marşı okunarak saygı 

duruşunda bulunuldu.
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2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ ve Başkan Yardımcısı Güray KORUN

Hazirunun oylaması sonrasında 2019-2021 Dönemi 
Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu seçimleri 

gerçekleştirildi.

2017-2019 Dönemi Genel Sekreter V. ve EHİS LAB 
Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ, iki yıllık 
dönem içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri içeren 

sunum gerçekleştirdi.

2017-2019 Dönemi 
Saymanı Can İŞBİLEN

mali sunum gerçekleştirildi.

2017-2019 Dönemi Yayın Kurulu Başkanı 
Serhan GÜNDOĞAR Soğutma Dünyası faaliyetlerini 

içeren sunum gerçekleştirdi.

2017-2019 Dönemi Denetleme Kurulu Başkanı 
Akın KAYACAN denetim raporunu okudu
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ESSİAD Yönetim Kurulu adına söz alan Güray KORUN, 
kendisine ve yönetim kuruluna duyulan güvenden 
dolayı haziruna teşekkür ederek, birlik ve beraberlik 
içinde iklimlendirme sektörü ve Türkiye için canla başla 
çalışacaklarını söyledi. Korun, “Sektörümüzde ilk kurulan 
derneklerden biri olarak, 1990 yılından bu yana pek çok 
önemli çalışmaya imza attık. Derneğimiz Ege Bölgesi 
başta olmak üzere tüm Türkiye’deki üreticisinden 
projecisine, uygulamacısından satış firmalarına 
kadar 150’ye yakın üyeyi tek çatı altında bir araya 
getirmiştir. Bölgemizde ve ülkemizde stratejik öneme 
sahip olan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, 
Isıtma, Soğutma sektörünün önde gelen sivil toplum 
örgütü olarak en temel amacımız üyelerimizden 
aldığımız güçle üyelerimize, sektörümüze ve ülkemize 
hizmet etmektir. Böylesine değerli bir misyona sahip 
derneğimizin 2019-2021 dönemi için titiz bir hazırlık 
dönemi yaşadık. Üyelerimizin güvenoyları için çok 
teşekkür ederiz.” dedi.

Korun, “Derneğimizin üye profil yapısı olan soğutma, 
iklimlendirme, havalandırma ve proje taahhüt 

firmalarının yönetim kurulumuzda eşit olarak temsiline hassasiyet gösterdik. Derneğimizin geçmişten gelen 
önemli bir üstünlüğüdür bu. Eşit katılım ile tüm üye profilimize eşit uzaklıkta olacağız. Bu sayede temsilde 
adaleti sağlayabiliyoruz. Bu hassasiyet güçlü bir birlikteliği de beraberinde getiriyor. Öte yandan derneğimizin 
başarılarındaki önemli bir etken de üyelerimizin istekli ve gönüllü çalışmasıdır. Ne mutlu ki gönüllü çalışmak 
isteyen arkadaşlarım çoğunluktaydı. 2 senelik süreç içerisinde bizleri önemli görevler bekliyor. Geçmiş 
dönemde başlayan faaliyetlerimiz devam edecek. En önemli projemiz de soğutma sektöründe Türkiye’de 
önemli bir eksikliği kapatacak olan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile başlattığımız EHİS LAB projemizdir. Bu 
projenin gerçekleşmesi ile ülkemizin kaybı olan ve her yıl test ve analiz giderleri için yurt dışına göndermekte 
olduğumuz meblağları büyük oranda azaltacağız. Bu projemiz aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğinin 
önemli bir ayağı olacak. Sektörün ürün kalitesinin yükselmesine, ihracatımızın artmasına, İzmir’in vizyonuna ve 
sektörümüzün gelişmesine katkı sağlayacak olan projemizin çalışmaları proje yürütme kurulumuz tarafından 
yönetilecektir. EHİS LAB’ı 2 sene içinde bitirip, testleri yapmaya başlayacağız. Önce AR-GE laboratuvarı olarak 
hizmet verecek olan projemiz, akredite olduktan sonra 
da uluslararası bir kimliğe kavuşacak. Tüm sektörün 
EHİS LAB projesine maddi manevi desteklerini 
bekliyoruz” dedi. 

Güray KORUN, yeni yönetimin Çalışma Komisyonları’na 
ağırlık vereceğinin de altını çizerek, üyelerine ve 
sektöre katma değer yaratmak amacı ile, çağın 
ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek yeni Çalışma 
Komisyonları oluşturacaklarını sözlerine ekledi.
 
2017-2019 ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
SEMERCİ de yönetim kurulu olarak görev dönemi 
süresince belirledikleri hedefleri, ilkelerinden ödün 
vermeden gerçekleştirmeye ve bir iz bırakmaya 
çalıştıklarını ifade ederek, “Geçen iki yıl içinde bizden 
önceki yönetimleri takip ederek, onların bıraktığı 

2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu adına 
Güray KORUN söz alarak yeni dönem çalışmaları ile 

ESSİAD’ın hedeflerinden bahsetti.

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ
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yerden bayrağı devralıp daha iyi bir noktaya taşımayı hedefledik. Bu anlayış ile çalışmalarımızı sürdürdük. 
Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesi’nin İzmir ve çevresinde kümelenmiş 
olması derneğimiz için önemli bir fırsattır. İzmir EHİS sektörünün kalbidir. Hizmet dönemimizde derneğimize 
yeni üyeler kazandırdık Yeni üye potansiyelinin daha da fazla olduğunu ve derneğimizin başarılı çalışmaları 
doğrultusunda birlik ve beraberlik anlayışımız ile derneğimize olan ilginin daha da artacağına inanıyorum. 
Kuruluşumuzdan bu yana geçen 29 yıllık zaman zarfında çalışma azmi ve ekip ruhu ile birlikte büyüklerimizden 
öğrendiklerimiz yolumuza ışık tuttu. Bayrağı devrettiğimiz yeni yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımıza 
başarılar diler, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim. Ayrıca genel 
kurulumuza sponsor olduğu için Sektörümüzün önemli fuarlarından ISK-SODEX’i düzenleyen HMSF Fuarcılık 
firmasına yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim.’’ diyerek sözlerine son verdi.

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ 
söz alarak çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu’na 

teşekkür etti.

EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ 
proje ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Murat KURTALAN söz alarak 
gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili teşekkür etti.
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Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, 
Venco Yönetim Kurulu Başkanı A. Kirami KILINÇ,

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi 
A. Sait GÜRSÖZ

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi 
A. Sait GÜRSÖZ, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve 

Divan Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER

İmas Klima Yönetim Kurulu Üyesi Turan MUŞKARA, 
MS Havalandırma Şirket Sahibi Murat SARI, 

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, 
GMD Genel Mekanik Dizayn Genel Müdürü 

Orhan GÜRSON

2017-2019 Dönemi Denetleme Kurulu Üyesi 
Suat KARAKAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, 

Venco Yönetim Kurulu Başkanı A. Kirami KILINÇ

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 

Yayın Kurulu Başkanı Serhan GÜNDOĞAR
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Klimasan Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü 
Ayşegül EYLEMER, Başarır Soğutma 2. Nesil Yöneticisi 

Nilay TUTAN

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, 
Klas Klima Genel Müdür Yardımcısı Tayfur ALTINKÜP, 

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 

Hüseyin VATANSEVER

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, MS Klima Şirket Sahibi Murat SARI, 
İmas Klima Yönetim Kurulu Üyesi Turan MUŞKARA

2017-2019 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 

Sisbim Genel Müdürü 
Kemal YANIK

Başarır Soğutma 2. Nesil Yöneticisi Nilay TUTAN, 
2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 

Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyesi 
Özay ERVARDAR BİLGİCİ

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 

Mustafa E. DERYAAŞAN
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Nursaç Genel Müdür Yardımcısı Hilmi GÜRSÖZ, 
2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait 

GÜRSÖZ, Klas Klima Genel Müdür Yardımcısı
Tayfur ALTINKÜP

Klas Klima Genel Müdür Yardımcısı Tayfur ALTINKÜP, 
2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 

Hakan SEMERCİ, Divan Kurulu Başkanı 
Hüseyin VATANSEVER

Messan Soğutma Firma Sahipleri Erdinç YAPAN, 
ESSİAD Kurucu Üyelerinden ve 

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Kemal YAPAN

2017-2019 Dönemi Denetleme Kurulu Başkanı 
Akın KAYACAN, Denetleme Kurulu Üyesi Suat KARAKAŞ, 

Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, 
Venco Yönetim Kurulu Başkanı A. Kirami KILINÇ

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, 

Yayın Kurulu Başkanı Serhan GÜNDOĞAR

Messan Soğutma Genel Müdürü Erdinç YAPAN, 
2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 

Hakan SEMERCİ, Ahmet Yar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Halit T. SALAÇİN, Divan Kurulu Başkan Yardımcısı 

Selçuk SAVAŞ, Yayın Kurulu Başkanı Serhan GÜNDOĞAR
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2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait 
GÜRSÖZ, Genel Sekreter V. ve EHİS LAB Proje 

Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ, 
Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA, 

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, Ön Muhasebe Sorumlusu Elif 
KOÇYİĞİT, İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL

2017-2019 Dönemi Saymanı Can İŞBİLEN, Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Aksal Isıtma Soğutma 
Şirket Ortağı Gürkan AKÇAY, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

Mustafa SEZER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Güray KORUN, GMD Genel Mekanik Dizayn Genel 

Müdürü Orhan GÜRSON, 
Alindair Üretim Müdürü Anıl GÜNDÜZ

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi 
Özay ERVARDAR BİLGİCİ, Yönetim Kurulu Başkanı 

Hakan SEMERCİ, İSİB Basın Danışmanı Özlem SARSIN, 
Genel Sekreter V. ve EHİS LAB Proje Koordinatörü 

Ayşegül SEVER MENKÜ

2017-2019 Dönemi çalışmalarını içeren Faaliyet Raporu’nu incelemek için tıklayınız.

Genel Kurul sponsorluğundan dolayı  teşekkür ederiz.

http://essiad.org.tr/wp-content/uploads/2019/01/2017-2019-D%C3%B6nemi-Faaliyet-Raporu-12.01.2019.pdf
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Aday Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerin listesi okunarak oylanması sonucunda    
2019-2021 Dönemi boyunca dernek organlarında görev alacak olan kişilerin seçimi gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Güray KORUN, Turan MUŞKARA, Alev TOPRAK, Can İŞBİLEN, Seçkin T. ERDOĞMUŞ, 
Mustafa SEZER, Erdinç YAPAN

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Nilay TUTAN, Murat SARI, Alper AYÇELEP, Özay ERVARDAR BİLGİCİ, Yalçın 
KIRABALI, Onur UZUNOĞLU, Kemal YANIK

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler: Hakan SEMERCİ, Ebru KARAKIRAN, Serhan GÜNDOĞAR

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: A. Sait GÜRSÖZ, Selçuk SAVAŞ, Duygu ÖZTAŞ

Disiplin Kurulu Asıl Üyeler: Mustafa Kemal YAPAN, Gürkan AKÇAY, Bekir CANSEVDİ, Fehim YARAŞIKLI,                  
A. Sait GÜRSÖZ

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Murat ÜNLÜ, Halil GÜLADA, Kerim GÜMRÜKÇÜLER

2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri
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Genel Kurul Toplantısı sonrasında gerçekleştirilen Gala Yemeği’nde ESSİAD ve sektöre olan katkılarından 
dolayı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, ESSİAD’ın Kurucularından olan ve Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi Mustafa Kemal YAPAN ve Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinden Akın KAYACAN, Hüseyin VATANSEVER ve 
Mustafa E. DERYAAŞAN’a teşekkür plaketi takdim edildi. 

Ardından Derneğin yayın organı olan Soğutma Dünyası Dergisinin 22. Yaşı Geçmiş Dönem Yayın ve Yönetim 
Kurulu Başkanları ile birlikte pasta kesilerek kutlandı. ESSİAD ailesinin keyifle geçirdiği gala yemeği iyi dilek ve 
temennilerle son buldu.

Mustafa Kemal YAPAN’a plaketi 
Güray KORUN ve Hakan SEMERCİ tarafından 

takdim edildi.

Hüseyin VATANSEVER’e plaketi 
Hakan SEMERCİ ve Ebru KARAKIRAN tarafından

takdim edildi.

Akın KAYACAN’a plaketi 
Hakan SEMERCİ ve Can İŞBİLEN tarafından 

takdim edildi

Metin AKDAŞ’a plaketi 
Güray KORUN ve Hakan SEMERCİ tarafından 

takdim edildi.

Mustafa E. DERYAAŞAN’a plaketi
Hakan SEMERCİ ve Serhan GÜNDOĞAR tarafından 

takdim edildi.
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Habib YILMAZ, Hakkı TATAR ve eşi, 
Murat ABALI ve eşi

Sevda YEŞİLKAYA, Ayşegül SEVER MENKÜ, 
Gülcan ÖRTEL ve eşi, Elif KOÇYİĞİT ve eşi

Özay ERVARDAR BİLGİCİ, Ahmet HEKİMOĞLU ve eşi, 
Adnan YAĞIR ve eşi

Mustafa SEZER ve eşi, Serhan GÜNDOĞAR ve eşi, 
A. Sait GÜRSÖZ ve eşi, Murat SARI ve ailesi

Hakan SEMERCİ, Alya SEMERCİ, Özlem SEMERCİ, 
Mustafa E. DERYAAŞAN, Erdinç YAPAN, Metin AKDAŞ, 

Güray KORUN, Füsun AKDAŞ, Serap KORUN

Yrd. Doç. Dr. Turhan ÇOBAN ve ailesi, 
Fatih SÜSLÜ, Bülent ŞAHİN

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e rE S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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Soğutma Dünyası’nın 22. yaş günü kutlandı.

Keyifle geçen Gala Yemeği 
sonrasında gece sona erdi.

Hakan SEMERCİ ve ailesi, Serhan GÜNDOĞAR ve eşi, Elif 
KOÇYİĞİT ve eşi, Ayşegül SEVER MENKÜ, 
Sevda YEŞİLKAYA, A. Sait GÜRSÖZ ve eşi, 

Güray KORUN ve eşi, Suat KARAKAŞ, Murat KURTALAN, 
Bülent ŞAHİN, Mustafa K. YAPAN 

Turan MUŞKARA, Suat KARAKAŞ, Akın KAYACAN, 
Ebru KARAKIRAN, Güleycan KOCAMAN, 

Alper AYÇELEP, Cenk SEVER

Seçkin T. ERDOĞMUŞ ve ailesi, 
Hüseyin VATANSEVER ve eşi, 

Can İŞBİLEN ve eşi

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ’ye plaketi 2019-2021 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı Güray KORUN tarafından takdim edildi.

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ebru KARAKIRAN’a plaketi 2019-2021 Dönemi Yönetim 

Kurulu Üyesi Mustafa SEZER tarafından takdim edildi.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
ESSİAD Yönetim Kurulu Devir Teslimi ve 

2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Gerçekleştirildi

12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen ESSİAD Genel Kurul Toplantısı sonrasında 21 Ocak 2019 tarihinde 
gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerini 
2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu üyelerine devretti. 

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplantıda; 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru KARAKIRAN, Yönetim Kurulu Üyeleri A. Sait GÜRSÖZ, Serhan 
GÜNDOĞAR ve Soğutma Dünyası dergisine katkılarından dolayı 2017-2019 Dönemi Denetleme Kurulu Üyesi 
ve geçmiş dönem Yayın Kurulu Başkanlarından Suat KARAKAŞ plaketleri takdim edildi. 

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait 
GÜRSÖZ’e plaketi 2019-2021 Dönemi Genel Sekreteri 

Can İŞBİLEN tarafından takdim edildi.

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi Serhan 
GÜNDOĞAR’a plaketi 2019-2021 Dönemi Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi Seçkin T. ERDOĞMUŞ tarafından 
takdim edildi.
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2017-2019 Dönemi Denetleme Kurulu Üyesi ve geçmiş 
dönem Yayın Kurulu Başkanlarından Suat KARAKAŞ’a 
plaketi 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 

Hakan SEMERCİ ve 2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu 
Başkanı Güray KORUN tarafından takdim edildi.

Toplantının ikinci bölümünde, 2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu üyeleri tarafından görev dağılımı yapıldı. 
Görev dağılımı sonrasında 2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler  Unvan
Güray KORUN    Yönetim Kurulu Başkan
Turan MUŞKARA   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Alev TOPRAK    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Can İŞBİLEN    Genel Sekreter
Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ  Sayman
Mustafa SEZER   Yönetim Kurulu Üyesi
Erdinç YAPAN    Yönetim Kurulu Üyesi
 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler Unvan
Nilay TUTAN    Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Murat SARI    Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Alper AYÇELEP   Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Özay ERVARDAR BİLGİCİ  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Yalçın KIRABALI   Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Onur UZUNOĞLU   Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Kemal YANIK    Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

BASINDA ESSİAD

Sanayi Gazetesi ST Endüstri / İş Gündemi

Termodinamik Dergisi

Enerji ve Tesisat

İnşaat Yatırım

N Kariyer

In Dergi

Tesisat Dergisi

İş ve İnsan Kaynakları 

Dünya İnşaat

Yatırımlar

92 y ı l.

http://www.sanayigazetesi.com.tr/sanayi/essiad-in-baskani-secildi-h19010.html
https://www.stendustri.com.tr/endustrist/essiadin-yonetim-kurulunda-degisiklik-h97985.html
https://www.termodinamik.info/haberler/essIad-yeni-yonetim-kurulu-baskani-guray-korun-oldu?fbclid=IwAR3EBGZxGSOkXTIYafu6TFDvgjIK4FQ5SLI_Wi2ku1EWyAPVe5nwO5qWwHc
https://www.enerjivetesisat.com/tesisat/hvac/6243-essiad-yeni-yonetim-kurulu-baskani-guray-korun-oldu
https://www.insaatyatirim.com/haber/33119/essiad-yeni-yonetim-kurulu-baskani-guray-korun-oldu.html
http://www.nkariyer.com/haber/atamalar/2019/1/20/guray-korun-essiad-yeni-yonetim-kurulu-baskani-oldu
http://www.indergi.com/essiad-yeni-yonetim-kurulu-baskani-guray-korun.html
http://www.tesisat.com.tr/yayin/0/essiad-yeni-yonetim-kurulu-baskani-guray-korun-oldu_24482.html#.XEDi11wzbcc
http://www.isveinsankaynaklari.com/atamalar/essiad-yeni-yonetim-kurulu-baskani-guray-korun-oldu/
http://www.dunyainsaat.com.tr/haber/essiad-yeni-yonetim-kurulu-baskani-guray-korun-oldu/30038
http://yatirimlar.com/haber-ESSIAD_Yeni_Yonetim_Kurulu_Baskani_Guray_Korun_oldu-273597.htm 
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ESSİAD 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu, Aralık ayı içerisinde üye ziyaretlerine devam etti. Dernek 
üyelerinden Klas Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tayfur ALTINKÜP, Genel 
Müdür Nurullah GÜZELER ve AFB A.Ş. Ege Bölgesi Satış Müdürü Suat KARAKAŞ, MTT Isı. Soğ. Sis. Müh. Hiz. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. firma sahipleri Alev TOPRAK ve Tuğrul TOPRAK ile Matesis Mühendislik Müş. Proje Danış. 
İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. kurucu ortağı Selim KAYAN ziyaret edildi. İlgili ziyaretlerde dernek faaliyetlerimiz ve 
yürüttüğümüz projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Üye Ziyaretleri Devam Ediyor

ESSİAD 2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu, Ocak ayı üye ziyaret programı 
çerçevesinde, 29 Ocak 2019 tarihinde İmas Klima’yı ziyaret etti. ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın KIRABALI, Denetleme 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru KARAKIRAN, Denetleme Kurulu Üyesi A. Sait 
GÜRSÖZ, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hakan SEMERCİ ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyelerimizden 
Suat KARAKAŞ’ın katılımları ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İmas Klima Yönetim Kurulu Üyesi Turan 
MUŞKARA ziyaret edildi. Ziyarette dernek faaliyetleri ve yürütmüş olduğumuz projeler hakkında görüşme 
gerçekleştirildi. Ayrıca İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan mülklerinde çıkan yangın nedeniyle 
geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

ESSİAD ailesi olarak Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma sektörünün önemli firmalarından olan 
İmas Klima’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 
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IBATECH İzmir 2018 Fuarı’na Katılan Üyelerimiz Ziyaret Edildi

MS Havalandırma’yı Ziyaret Ettik

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç YAPAN ve                   
2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinden Hakan SEMERCİ’nin 
katılımıyla, 7-8 Aralık 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilen IBATECH İzmir 2018 Fuarına 
katılan üyelerimizden Sevel Dondurma Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ERİŞ ve 
2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi ve Soğutma Dünyası Yayın Kurulu Başkanı Başarır Soğutma San. 
Tic. Ltd. Şti. 2. Nesil Yöneticisi Nilay TUTAN standlarında ziyaret edildi.

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinden Hakan SEMERCİ ve 2019-
2021 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN, 02 Ocak 2019 tarihinde 2019-2021 Dönemi Yönetim 
Kurulu Üyelerinden MS Havalandırma Şirket Sahibi Murat SARI’yı ziyaret etti. 

İlgili ziyarette ESSİAD’ın yürüttüğü projeler hakkında bilgi verildi ve dernek faaliyetleri hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu.
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ESSİAD, 19. Ozon Paneli’nde Yer Aldı

1995 yılından bu yana düzenlenen Ozon Panelinin 19’uncusu 18 Aralık 2018 tarihinde Double Tree Hilton 
Piyalepaşa, İstanbul’da gerçekleştirildi.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ozon tabakasını incelten maddelerin (OTİM) kullanımının 
sonlandırılmasına yönelik olarak soğutma, yalıtım, tarım, yangın söndürme sektöründe OTİM’ lerin 
sonlandırılması ve alternatiflerine geçiş projeleri yürütülmektedir.

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Montreal Protokolü Kigali Değişikliği kapsamında gündeme 
gelen enerji verimliliği konusuna odaklanan 19. Ozon Paneli; ilgili sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları 
ve kamu kurumlarından katılan temsilcilerden oluşan yaklaşık 100 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

ESSİAD’ı temsilen 2017-2019 Dönemi Sayman Üyesi Can İŞBİLEN’in katıldığı Ozon Paneli; UNIDO Türkiye 
Temsilcisi ve Bölgesel İş birliği Merkezi Direktörü Süleyman YILMAZ’ın, Çevre ve Şehircilik İstanbul İl 
Müdürü Hacı Mehmet GÜNER’in ve Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Banu Behram KURAN’ın açılış 
konuşmalarıyla başladı. 

Banu Behram KURAN konuşmasında ilgili kurum, kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri ile Bakanlığımızın 
geçmişte olduğu gibi gelecekte de ortak verimli çalışmalar yapmak isteğinin altını çizdi.

Açılış konuşmalarını müteakip iklimlendirme ve 
soğutma sistemlerinde enerji verimliliği, Türkiye 
ve Avrupa Birliği’ndeki eko tasarım ve enerji 
etiketlerindeki gelişmeler hakkındaki sunumların 
ardından sektörde enerji verimliği konusunda iyi 
uygulama örnekleri anlatıldı.

Program, SOSİAD Başkan Yardımcısı Barış 
UÇANER’in moderatörlüğünde “İklimlendirme 
Sektöründe Enerji Verimliliği Algısı” konulu panel 
kısmında SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay 
KARAKUŞ, TTMD Başkanı Prof. Dr. Birol KILKIŞ ve 
ISKAV başkanı Metin DURUK’ un çok değerli katkı 
ve tartışmaları ile son buldu.



2101/12/2018 - 31/01/2019 • Sayı: 83

e-bültene s s i a d

F-Gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için 
Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi Kapsamında Eğiticilerin Eğitimi Programı 

23-24 Ocak 2019 Tarihlerinde Gerçekleştirildi

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında, 
21 Eylül 2017 tarihinde açılış toplantısı gerçekleştirilen Florlu Sera Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve 
Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi aktivitelerinden biri olan Ulusal Eğitim ve Sertifikasyon 
Programı çerçevesinde, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Eğiticilerin Eğitimi Semineri, 21-22 
Ocak 2019 ve 23 – 24 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Yalçın KIRABALI’nın 23-24 Ocak 2019 tarihlerinde katıldığı ve 
ilk günü teorik eğitim şeklinde gerçekleştirilen etkinlik; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), İklim Değişikliği 
Daire Başkanlığı adına Uzman Onur ORHAN’ın açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasında proje süreci 
hakkında bilgi veren Orhan, projenin eğitim ve sertifikasyon sürecinin önemine değindi.



22 01/12/2018 - 31/01/2019 • Sayı: 83

e-bültene s s i a d

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

F-gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı Proje Takım Lideri 
Gönül ERTÜRER, projenin hedefleri, projede f-gaz veri tabanının oluşturulması, eğitimcilerin ve sertifikasyon 
sürecinin kararlaştırılması hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

GFA konsorsiyumu adına söz alan Kıdemli Uzman Janusz KOZAKİEWİCZ eğitim ve sertifikasyon gereklilikleri, 
mevzuat çerçevesi ve f-gazların sera etkisi ile ilgili bilgiler verdi. Paris Antlaşması’nda alınan kararlar 
neticesinde, küresel ısınmaya etki eden gazların azaltılması kararından sonra, ülkelerin almış olduğu 
ve uyguladığı yöntemleri anlatan Kozakiewicz, Avrupa Birliği’nin f-gaz yönetmeliğini 2014 yılı itibari ile 
değiştirdiğini, Türkiye’nin de 2018 Ocak ayında f-gaz yönetmeliği mevzuatının resmî gazetede yayınladığını 
belirtti. Kozakiewicz, f-gaz sürecinde sızıntı kontrolü, etiketleme, eğitim ve sertifikasyon konularında detaylı 
paylaşımlar yaptı.

GFA konsorsiyumu adına Kıdemli Uzman Dennis HUEHREN söz aldı. F-gazlar konusunda eğitim programı ve 
sınav yapısı hakkında bilgiler verdi. Huehren, teorik eğitimin 1. bölümünde F-gaz Yönetmeliği’ne uygun bilgi 
ve becerilere ilişkin asgari gereklilikleri esas alan içerik, materyal ve eğitim teknikleri konusunda standartlar 
ve mevzuat, sızıntı kontrolü prosedürleri ve gereklilikleri, temel soğutma prosedürleri konusunda bilgi verdi. 
Teorik Eğitimin 2. Bölümünde ise sistem bileşenleri ve fonksiyonları, soğutucu akışkanlar, sorun saptama ve 
çözme, çevresel bakış ve HFC alternatifleri konuları anlatıldı. Değerlendirme süreci ve yapısı ve teorik sınav 
içeriği ve materyali konuları hakkında bilgi verdi.
 
Programın 2. gününde İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İklimlendirme Okulu’nda, GFA Konsorsiyumu 
adına Kıdemli Uzman Dennis HUEHREN katılımcılara eğitim sürecinde kullanılan ekipmanlar ve makinalar 
hakkında uygulamalı eğitim verdi. Eğitim, tüm katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Ocak ayında doğan;

Can Hakan KARACA / Cantek
Dilek KUMLUTAŞ / Şahıs
Doruk OFLAZ / Aldağ
Duygu ÖZTAŞ / Mekanik Tes.
Fikret ŞAHİN / FabricAir
Füsun AKDAŞ / Dinamik Isı
Gülcan ÖRTEL / ESSİAD
Hagop KARTUN / Karyer
Halit ŞAHİN / Onursal Üye
İbrahim İŞBILEN / Ref
İbrahim Ü. TATLIDİL / Şahıs
İsmail ÖZAKŞEHİR / Ün-Sal
Kerim GÜMRÜKÇÜLER / İmbat
Murat YAKAR / Murat Teknik
Mustafa KÜÇÜKARPACI / Buzçelik
Niyazi ŞENCAN / ISM
Orhan EKREN / Şahıs
Ömer Sabri KURŞUN / Şahıs
Sarkis ŞAHAKOĞLU / Karyer
Serhan GÜNDOĞAR / Ekofin
Tolga YOLCU / CVS
Ümit ÇALLI / Tolerans
Vehbi AKYAR / Doğu
Yücel CANLI / Şahıs
Zülal DAVASLI / Friterm 

Doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler 
dileriz. 

Saymandan

12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantımızda alınan karar 
gereği yıllık aidat ödemelerinin ilk taksidinin veya tamamının, varsa geçmişten gelen 
aidat tutarları ile birlikte 30 Haziran 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

•Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen üyelerimizin bonus özelliği taşıyan kartlarına    
3 taksit imkanı bulunmaktadır.

•Havale ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz için banka bilgilerimiz: 
TEB Manavkuyu Şubesi / TR520003200035600000337481

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.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

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.

 İşbirliğiniz için teşekkür eder, 2019 yılının üyelerimize ve sektör firmalarımıza güzel günler getirmesini 
dileriz.
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Başarır Soğutma’dan Sektöre Bir Mağaza Daha 

Başarır Soğutma Ltd.Şti. Karabağlar’da açtığı “Şef Mutfak Endüstriyel” mağazasıyla sektörde gücüne güç 
katmaya devam ediyor. Arisco markasının Ege Bölge Bayiliği ile yola çıkan Şef Mutfak Endüstriyel, tüm 
profesyonel mutfak proje ve tasarım işlerinde en güvenilir ve en hızlı çözüm ortağınız olmayı hedefliyor.

Şef Endüstriyel Mutfak Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Binbaşı Reşat Bey Mah. Akçay Cad. No:3/A Gaziemir-İZMİR
Tel: +90 232 237 0 733 / info@sefmutfak.com / www.sefmutfak.com
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İSKİD’de Yeni Dönem

İSKİD 14. Genel Kurulu’nda yeni dönem yönetimini belirledi. İSKİD’in 
2019-2020 Dönemi Yönetim Kurulu, Ozan ATASOY başkanlığında 
göreve başladı.

İSKİD’in Olağan Genel Kurulu, İSKİD üyelerinin yüksek katılımı ile 18 
Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Divan Başkanı ve üyelerinin 
seçimi ile başlayan Genel Kurul toplantısında, 2017-2018 dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET, dönemi içinde yapılan 
yönetim kurulu çalışmaları ve komisyon faaliyetlerini Genel Kurul 
ile paylaştı. Komisyon Başkanlarının geçmiş dönem çalışmalarının 
sunulmasının ardından yeni yönetim kurulu için seçime geçildi. 
Genel Kurul kapsamında yapılan seçimlerde üyeler İSKİD’in 14. 
Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarını belirledi. Yeni seçilen 
Yönetim Kurulu, seçimin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. 
Yapılan toplantıda Yönetim Kurulu içinde görev dağılımı ve gelecek 
toplantı tarihi belirlendi. Buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığına 
Ozan ATASOY, Başkan Yardımcılıklarına Taner YÖNET ve Ayk Serdar 
DİDONYAN, Genel Sekreterliğe Zeki ÖZEN, Sayman olarak Volkan 
ARSLAN oy birliği ile seçildi.

Başkanlık seçimi sonrasında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ozan ATASOY şunları söyledi, “İSKİD’in bugüne 
kadar sürdürdüğü başarılı çalışmalarının yeni dönemimizde de artarak süreceğine inancımız tam. Yeni 
dönemde teknolojik gelişmeleri takip ederek, uluslararası ticari faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz.”

14. Dönem (2019-2020) İSKİD Yönetim Kurulu:

Ozan ATASOY, Başkan, Aiolos
Taner YÖNET, Başkan Yardımcısı, İmco
Ayk Serdar DİDONYAN, Başkan Yardımcısı, Sarbuz
Zeki ÖZEN, Genel Sekreter, Daikin
Volkan ARSLAN, Sayman, Alarko Carrier
Birey BAKANAY, Üye, Niba
Hüseyin ONBAŞIOĞLU, Üye, Friterm
Serli SİNANOĞLU TÜMER, Üye, Karyer
Can TOPAKOĞLU, Üye, Arçelik

İSKİD Olağan Genel Kurulu sonrasında düzenlenen müzikli gala yemeğinde onursal üyeler Hasan ÖNDER, 
Metin DURUK ve Osman PEZÜKOĞLU’na sektöre katkılarından dolayı plaket verildi.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ozan ATASOY
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Bina ve Sistem Tasarımında Modelleme ve Simülasyon Semineri Gerçekleştirildi

İklimlendirme İhracatının Yeni Yüzü www.isib.org.tr

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) İzmir Temsilciliği 
tarafından düzenlenen, 2018-2019 Dönemi 3. Semineri 
26.01.2019 tarihinde, IBPSA Türkiye işbirliği ile “Bina ve 
Sistem Tasarımında Modelleme ve Simülasyon” konusunda 
gerçekleştirildi. MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi Ege 
Salonu’ndaki etkinliğe konuşmacı olarak Doç. Dr. Gülsu 
HARPUTLUGİL katılırken seminerin oturum başkanlığını Mak. 
Müh. Hakan KOCAOVA yaptı.

IBPSA Türkiye Hakkında: IBPSA Türkiye uluslararası ölçekte 
faaliyet gösteren Uluslararası Bina Performansı Simülasyonları 

Birliği (IBPSA)’nın Türkiye’deki ulusal temsilcisidir ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği bünyesinde Bina 
Performansı Simülasyonları Komitesi olarak faaliyet göstermektedir. IBPSA Türkiye’nin hedefi, bina 
performansı simülasyonu ve ilgili konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunanlar ve uygulayıcılar 
arasında bilgi alışverişi sağlayacak bir platform oluşturmaktır. Bu platform sayesinde, bina performansının 
iyileştirilmesini hedefleyen modelleme ve simülasyonlar konusunda çalışmakta olan araştırmacı, geliştirici ve 
uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlanması, verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), sektörün 
yükselen ihracat potansiyeli, genişleyen pazarı, artan üye 
sayısı ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak 2019 yılına yeni 
bir web sitesi tasarımı ile girdi. Üyelerine en iyi ve doğru 
hizmeti sunmayı hedef edinen İSİB, yeni kurumsal web 
sitesi ile üyelerinin ihracat faaliyetlerine yön verebilmesi 
için gerekli desteği sağlamayı amaçlıyor. 

isib.org.tr adresinden ziyaret edilebilecek olan sitede, 
İSİB’in önümüzdeki dönemde yapacağı faaliyetlere ilişkin 
bilgilere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra, ihracata 
yönelik destekler, ülke raporları, sektörel etkinlikler ile 
haberler ve duyurular da sitede yer alıyor. 

Ayrıca, ihracatını artırmak isteyen veya ilk kez ihracat 
yapacak firma ve girişimciler için yapılmış olan www.
ihracatpusulasi.org.tr web sitesi ile; Ticaret Bakanlığı 
tarafından verilen 14 farklı desteğin kolay ve anlaşılabilir 
olması amacı ile yapılan www.kolaydestek.gov.tr web sitelerine de ulaşımı sağlıyor.

Yurtdışından ürün taleplerinde etkin kullanılacak olan ve ürünün piyasa ismi yazıldığında ihracatçı firmaların 
iletişim bilgilerini verecek çok yönlü bir arama motoru da kısa zaman içerisinde sitenin İngilizce versiyonunda 
faaliyete geçecek.

Kullanıcı dostu dizaynı, mobil uyumluluk özelliği ile çağın gereklerine uygun bir şekilde tasarlanan web sitesi, 
işlevsel yapısı ile dünya iklimlendirme pazarlarına ulaşmak isteyen ziyaretçilerini bekliyor. 
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Doğu İklimlendirme web sitesi www.doguiklimlendirme.com 
artık yeni yüzü ile yayında! Bir süredir titizlikle güncellemesi 
devam eden site, müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek, 
bilgileri daha anlaşılabilir ve ulaşılabilir kılmak amacıyla güçlü 
bir alt yapı üzerinde oluşturuldu. Ayrıca tüm cihazlarla ve 
tarayıcılarla uyumlu çalışacak şekilde tasarlandı.

İnternet sitesinde Doğu İklimlendirme’nin zengin ürün gamı, 
ürünlere ait detaylı bilgiler, seçim tabloları, teknik çizim 
ve montaj şemaları görüntülenebilmekte, firma hakkında 
haberlere ve kurumsal bilgilere rahatlıkla ulaşılabilmektedir. 

Ayrıca tüm katalog, kitap, belge ve yayınlar da indirilebilmektedir.

Birçok bölümü için güncellemeleri tamamlanan yeni web sitesinin müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek 
için geliştirilmesine önümüzdeki günlerde de devam edilecektir. 

MGT Filtre, 2017 yılında “Hava Temizleyiciler-Filtreler En Çok 
İhracat Yapan Firma” dalında 2.lik ödülünü aldı, MGT Filtre 
ödülü 6. kez evine kazandırdı.

İklimlendireme sektöründe faaliyet gösteren MGT filtre, 
modern yaşam ortamlarının temiz hava ihtiyacı için 27 yıldır 
temiz hava filtreleri üretiyor. Toplamda 5 ana grupta üretim 
yapan MGT Filtre, temiz odalarda kullanılan Hepa filtreler, 
klima ve havalandırma sistemlerinde kullanılan panel tip, 
cepli tip filtrelere ve aktif karbonlu filtrelere yönelik üretimler 
yapıyor. MGT Filtre ürettiği temiz hava filtrelerini başta 
Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu da dâhil toplamda 
70 ülkeye ihraç ediyor. MGT Filtre 70 ülkeye gerçekleştirdiği 
ihracatıyla 6 yıldır İSİB tarafından en fazla ihracat yapan şirketler arasında yer alıyor. 

MGT Filtre Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TÖNGÜT: “Müşteri güvenini kazanmak en büyük başarı.” 

Birçok ülkeye ait kalite ve denetim sertifikasına sahip olan MGT Filtre’nin 6 yıldır “En Çok Hava Temizleyiciler-
Filtreler İhracatı Yapan Firma” dalında üst sıralarda yer almasının altında üretimde ve yönetimde çağdaş 
dünyanın gerekliliklerine uymak var. MGT Filtre, 2004 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini 
uyguluyor. 2014 Yılından beri EUROVENT belgesine sahip ürünler üretiyor. MGT Filtre, Tekirdağ, Çerkezköy’de 
12.000 m2 kapalı alana sahip fabrikasında otomasyon ve robotik teknoloji yatırımlarıyla bu başarıyı sağladı. 
MGT Filtre’nin bu başarıyı sürdürülebilir hale gelmesini MGT Filtre Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TÖNGÜT, 
“Müşteri güvenini kazanmak en büyük başarı” olarak açıklıyor.

Doğu İklimlendirme’nin Web Sitesi Yeni Yüzü ile Yayına Girdi

MGT Filtre, 6. Kez İhracat Ödülü Aldı

MGT Filtre Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa TÖNGÜT
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Üntes Ekibi, Üniversite Öğrencileri ile Bir araya Geldi

İSİB’den Üntes’e İhracatta İki Ödül Birden

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 
düzenlenen “22. Makine ve Teknoloji Günlerinde” 
Üntes AR-GE Merkezi Yöneticisi Bekir CANSEVDİ ve 
İhracat Bölge Yöneticisi Safa AYHAN’ın katılımlarıyla 
düzenlenen seminerde, öğrencilere “Klima ve Soğutma 
Sistemlerinde Enerji Verimliliğinin Dünü, Bugünü, 
Yarını” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

İhracat Bölge Yönetici Safa AYHAN: ‘’Firma olarak, 
Üniversiteler ile Her Zaman İletişim İçerisindeyiz.’’

İhracat Bölge Yönetici Safa AYHAN, “Üniversite 
öğrencileri ile bir araya gelmekten çok mutlu olduklarını 

ve bu tarz etkinlikler sayesinde gelecekte sektörümüze katılım gösterecek öğrencilere katkı verebilmek adına 
üniversiteler ile her zaman iş birliği içerisinde olduklarını.” ifade etti.

AR-GE Merkezi Yöneticisi Bekir CANSEVDİ: “Mart 2017 itibari ile Türkiye’nin 400. AR-GE merkezi olarak 
faaliyetlerimize daha hızlı devam etmekteyiz.”

AR-GE Merkezi Yöneticisi Bekir CANSEVDİ, enerji verimliliğinin geleceğimiz için çok hassas ve önemli bir 
konu olduğuna dikkat çekerek, firma olarak yüksek enerji verimli üretim felsefesi doğrultusunda AR-GE 
çalışmalarını Mart 2017 itibari ile Türkiye’nin 400. AR-GE merkezi olarak çalışmalarını bu yönde hızla devam 
ettirdiklerini aktardı.

Üntes ekibine teşekkür mahiyetinde katılım plaketinin taktim edilmesiyle konferans sona erdi.

İSİB tarafından her yıl düzenlenen ve sektörün başarılı 
ihracatçılarının açıklandığı “İklimlendirme Sektörü 
Başarılı İhracatçıları” ödüllerinde Üntes en çok soğutma 
grubu ihracatı kategorisinde 2.lik ve en çok klima 
santrali, rooftop, fancoil ve paket tipi klima ihracatı 
kategorisinde de 3. lük ödülü alma başarısını gösterdi.

45’in Üzerinde Ülkeye İhracat

İklimlendirme sektöründe lider markalar arasında yer 
alan Üntes, bu ödül ile ihracatta koyduğu iddialı hedefine 
azimle ilerlediğini gösterdi. 45’in üzerinde ülkeye 
ihracat yapan Üntes, geniş ürün gamı ve uluslararası 
kalite ve standartlarda üretim kabiliyetleri ile önümüzdeki yılarda bu sayıyı günden güne arttırarak dünyanın 
her bölgesine ihracat yapma hedefine emin adımlarla yürüyor. Ankara Saray ve Kahramankazan’daki 120.000 
m2’lik üretim alanına sahip fabrikalarında üretim faaliyetlerine hızla devam eden Üntes, önümüzdeki yıllarda, 
bu başarılarını devam ettirerek, yurt içi pazardaki lider konumunu korurken tüm ürün gamı ile de yurt dışı 
pazarda da sektöre yön veren güçlü oyuncular arasında yer almayı hedefliyor.
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Daikin, Avrupa Ticari Soğutma Pazarı Lideri AHT’yi Satın Aldı

Daikin, “En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma” Ödülünü Aldı

Dünyanın en büyük iklimlendirme üreticilerinden Daikin, yeni satın 
almalarla büyümesini sürdürüyor. Daikin Industries en son olarak 
perakendeye yönelik ticari soğutucu ve dondurucu üretimiyle tanınan 
Avusturyalı AHT Group’u 881 milyon Euro’luk satın alma bedeliyle 
bünyesine kattı. Avrupa ticari soğutma pazarının lideri konumundaki 
AHT’nin satın alınmasıyla soğuk zincirin tüm aşamalarında yer alma 

hedefine bir adım daha yaklaşan Daikin, aynı amaç doğrultusunda 2016 yılında da İtalyan devi Zanotti’yi satın 
almıştı.

Daikin, Avrupa’daki süpermarketlere ve büyük mağazalara klimalar ve soğutucular tedarik etmenin yanı 
sıra konteyner gemilerinde kullanılan cihazlar ve gıda saklama depoları için klima gibi ürünlerin satışını da 
gerçekleştiriyor. İklimlendirmenin yanı sıra gıda soğutma sistemlerinden iklim kontrollü deniz konteynerlerine 
uzanan soğuk zincir ürün gamını çeşitlendirmeyi amaçlayan Daikin, bu çerçevede önemli satın almalar 
gerçekleştiriyor. Bu amaçla İtalya’nın önde gelen şirketlerinden Zanotti’yi 2016 yılında satın alan Daikin, 
şimdi de Avusturya’nın soğutma ve dondurma sistemleri üreticisi AHT’yi satın alarak soğuk zincir ticaretini 
genişletme konusunda önemli bir adım daha attı. Merkezi Osaka’da olan Daikin Industries ile AHT Group’un 
hisselerini elinde bulunduran fon yönetim şirketi İngiltere merkezli Bridgepoint arasında gerçekleşen satış ile 
şirketin tüm hisseleri 881 milyon Euro’ya satın alındı. Daikin Europe N.V. üzerinden gerçekleşen satın almanın 
gerekli tüm prosedürler yerine getirildikten sonra Ocak 2019’da tamamlanması öngörülüyor.

İSİB tarafından her yıl düzenlenen ve sektörün başarılı 
ihracatçılarının açıklandığı “İklimlendirme Sektörü 
Başarılı İhracatçıları” ödüllerinde, 2017 yılı “En Çok 
Split Klima İhracatı Yapan Firma” ödülünün sahibi 
Daikin Türkiye oldu. Daha önceki yıllarda da bu ödülü 
alan Daikin, ihracattaki iddiasını bir kez daha kanıtlamış 
oldu.

Daikin, 2017 yılında yaptığı yaklaşık 156 milyon TL’lik 
split klima ihracatıyla İSİB’in “En Çok Split Klima İhracatı 

Yapan Firma” ödülünü almaya hak kazandı. İklimlendirme sektörünün başarılı ihracatçılarını açıklamak ve 
ödüllendirmek üzere İSİB tarafından her yıl düzenlenen “İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçılar Ödülü” 18 
ayrı kategoride veriliyor.

AR-GE ve Lojistik Üssü

Sakarya’da 42 bin m2’si kapalı, toplam 100 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında klima, kombi, radyatör, 
klima santrali ve fan coil üretimi yapan Daikin Türkiye, aynı zamanda Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın içinde bulunduğu CIS ülkelerinin de merkezi konumunda. 2017 
yılında 100 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan Daikin Türkiye, 2020 yılında bu rakamı 200 milyon dolara 
çıkarmayı hedefliyor. Daikin Türkiye için ihracatın çok önemli hususlardan biri olduğunu belirten Daikin Türkiye 
CEO’su Hasan ÖNDER, “Daikin Türkiye olarak, Hendek Üretim Tesislerimizde ürettiğimiz klimaları tüm Daikin 
grup ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu yılı 100 milyon dolar ihracatla kapattık. 2020 yılında ihracatımızı 2 katına 
çıkarmayı planlıyoruz. Türkiye’yi bölgemizin üretim, AR-GE ve lojistik üssü olarak konumlama hedefimizi her 
fırsatta dile getiriyoruz. Almış olduğumuz bu ödül de hedefimize adım adım ilerlediğimizin bir göstergesidir,” 
diye konuştu.
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Enerji Tasarrufu, Soğutucu Akışkan ve Çevre

“Fusion 20” adını verdiği stratejik yönetim planında ticari soğutma faaliyetlerini genişletmek, enerji tasarrufu 
ve soğutucu akışkanlar ile ilgili çevre mevzuatlarını karşılamak gibi çeşitli öncelikler belirleyen Daikin, 
çalışmalarını bu paralelde sürdürmeye devam ediyor. Avrupa’da 2000 yılından bu yana süpermarketlere 
ve büyük mağazalara yüksek verimli soğutma ve dondurma sistemlerinin satışını gerçekleştiren Daikin, 
bu amaç doğrultusunda 2016 yılında İtalyan soğutucu üreticisi olan Zanotti’yi satın alarak gıda soğutma 
sistemlerinden iklim kontrollü deniz konteynerlerine uzanan soğuk zincir ürün gamını çeşitlendirdi. Bu satın 
alma ile soğuk zincirin tüketici tarafındaki soğutma dolapları segmentindeki skalasını genişleten Daikin, bu 
alandaki çalışmalarını stratejik anlamda güçlendirme fırsatını da değerlendirmiş oldu.

Daikin tarafından satın alınan Avrupa ticari soğutma pazarının lideri AHT Group, gıda perakendecilerine 
yönelik ticari soğutucu ve dondurucular geliştirerek bunların üretimini ve satışını gerçekleştiriyor. “Tak ve 
çalıştır” tipi dolaplar konusunda uzman olan şirketler arasında yer alan AHT, tüketicinin her geçen gün değişen 
ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiği yeni ürünleri piyasaya sürerek pazara liderlik yapıyor. Şirket bunun yanı 
sıra teknolojik kabiliyetlerini ve ticari kaynaklarını kullanarak dünyanın önemli perakende mağaza zincirlerini 
de içine alan büyük müşterilere hizmet veriyor.

Bu satın almayla birlikte Daikin, AHT dolaplarını kendi geniş ürün yelpazesine, hizmetlerine ve klima ve 
soğutma cihazlarına dayanan çözümlerine dahil etmiş oluyor. Bu da Daikin’in klima ve soğutma ürünlerinin 
tam koordinasyonuyla müşterilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılamasını sağlayan bir şirket haline 
getirmesine olanak veriyor. Bu satın almanın Daikin’in Avrupa’daki ticari temellerini güçlendirmesi, ABD’deki 
gücünü artırması ve hem popülasyon hem ekonomik kalkınma açısından önemli gelişmeler kaydeden Asya’da 
soğutma ticaretini tam ölçekli olarak teşvik etmesi bekleniyor.

Bütünsel Hizmet

Soğutucu ve dondurucu ticareti, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gıdaların saklanması ve gıda atıklarının 
azaltılması ile ilgili dünya genelinde mevcut kritik zorlukların aşılmasına katkıda bulunduğundan yüksek 
öneme sahip bir sosyal olgu olarak da karşımıza çıkıyor. Soğutma ticareti enerji tasarrufu, inverterler ve 
soğutucu akışkan kontrolü dahil şirketin birçok alanda barındırdığı gelişmiş teknolojiler sayesine Daikin’e 
muhteşem fırsatlar sunuyor. Şirketin temel klima ticaretiyle yakın bir ilişkiye sahip olduğundan soğutma 
ticaretinin, Daikin’in mevcut operasyonlarında iyi bir sinerji yakalamasına yardımcı olması bekleniyor. Küresel 
sorunların çözümüne kendi benzersiz katkısını sunmayı hedefleyen Daikin, enerji ve çevreye dayalı hizmet 
çözümleriyle yeni bir değer sunmayı hedefliyor.

Daikin, alışılagelmiş ürünlerine ek olarak AHT’nin ürettiği soğutucu ve dondurucuları sunarak kendi müşteri 
tabanını genişleterek, perakende müşterilerine daha yakın olmayı hedefliyor. Ayrıca, cihaz montajından, 
devreye alma ve bakıma kadar geniş bir hizmet aralığı da sunan Daikin, bu hizmetlerini her geçen gün 
güçlendiriyor. Daikin, geniş bir skalada müşterileriyle buluşturduğu ürünlerine ek olarak sunduğu çözümleri, 
uzaktan kontrol ve takip, arıza tahmini ve birden fazla mağazanın yönetimi gibi optimum kontrol argümanlarını 
da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. Böylece klima, ısıtma ve merkezi sistemlere ek olarak gıda 
üretimdeki tüm soğuk zinciri kapsayacak toplam sistemler de sunabilir hale geliyor. Kapsamlı bir klima ve 
soğutucu üreticisi olan Daikin, AHT’nin güçlü ticari temellerini ve operasyonlarını daha da geliştirmeyi 
hedefliyor. Satış ve satış sonrası servis yapısını daha da ileriye taşıyacağı bir yol haritası hazırlayan Daikin, 
böylece gıda tedarikçilerine yönelik soğutuculardan, klima cihazlarına kadar geniş bir yelpazede müşterilerin 
tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayan bir şirket haline gelmeyi planlıyor.

Soğutma Cihazları Pazarı 

Soğutma cihazları pazarı dünya genelinde toplam 33 milyar dolarlık bir hacme sahip. Buna karşın 4 milyar 
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Euro’luk bir pazara sahip olan Avrupa ölçek olarak ABD’nin çok gerisinde kalıyor. Mağazalarda kullanılan cihazlar 
bu pazarın yaklaşık yarısını oluşturuyor ve yıllık %5’lik bir büyüme sergileniyor. Değiştirme sıklığı açısından 
soğutma dolapları dondurucuların önünde bulunuyor ve pazarın bu segmenti için yıllık %6’lık bir büyüme 
bekleniyor. Avrupa’nın da dahil olduğu gelişmiş ülkelerde gıda perakende mağazalarından gerçekleştirilen 
gıda alışverişlerinin miktarı, özel mağazalardan gerçekleştirilen alışverişlere göre artma eğiliminde olduğu 
gözleniyor. Bunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli marketlerle büyük süpermarketlerin genişlemesiyle büyük 
perakende mağazalarının geride kalacağı öngörülüyor. Buna ek olarak, özellikle Çin ve ABD’deki internet 
operatörleri gıda perakendeciliği ticaretine yöneliyor. Dolayısıyla dünya genelinde gıda perakendeciliği 
pazarının genişlemesi bekleniyor.

AHT Group: Avusturya’nın Rottenmann kentinde 1983 yılında kurularak faaliyetlerine başlayan AHT Group, 
ticari soğutucu ve dondurucu üretiminin yanı sıra satışını da gerçekleştiriyor. Alanında ülkenin en önemli 
kuruluşlarından biri olan AHT Group’un 2017 mali yılındaki cirosu 481 milyon Euro. İngiliz özel sermaye fon 
yönetim şirketi Bridgepoint’in hisselerini yönettiği AHT Group bünyesinde halen bin 600 çalışıyor.

Dünyanın En Büyük Havalimanına Danfoss İmzası

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç 
çözümleri alanlarında dünya lideri Danfoss’un ürünleri 
ile inşa edilen İstanbul Üçüncü Havalimanı, kullanılan 
enerji verimli ürünleri sayesinde dünyanın enerji verimli 
en büyük havalimanı olacak.

Toplam alanı 76.000.000 m2 olan ve günlük 3.500 
uçak hareketi ile yıllık 120 milyon yolcu kapasitesine 
sahip olmaya hazırlanan İstanbul Üçüncü Havalimanı, 
faaliyete başlamak için gün sayıyor. Isıtma, soğutma, 
motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında 

dünya lideri Danfoss, hava kalitesi, sıcak su, temiz su, atık su çevrimi ve yolcu konforu alanlarında sınıfının en 
iyi ürünleri ile İstanbul Üçüncü Havalimanı’nın inşasına katkıda bulundu.

Danfoss’un çevreye duyarlı ürünlerinin kullanımı ile 500 ton daha az CO2 emisyonu oluşturacak olan dünyanın 
en büyük havalimanı İstanbul Üçüncü Havalimanı, bu sayede, yeşil bina konsepti ile inşa edilmiş dünyanın en 
büyük projesi olmaya da aday.

130 bin Euro Enerji Tasarrufu 

İstanbul’un Üçüncü Havalimanı, toplamda 1.800’ü aşkın Danfoss frekans konvertörü kullanımı ile her yıl 
%30 oranında enerjiden tasarruf edecek. Danfoss VLT HVAC ve AQUA ürünlerinin toplam sahip olma maliyeti 
avantajı ile ısı kayıpları önlenerek tasarrufun da en üst seviyede olacak.

Frekans konvertörü yatırımı ile Üçüncü Havalimanı’nın 18 ay gibi kısa bir sürede kendi maliyetini ödeyerek, 
her yıl yalnızca ısıya dönüşen enerjiden yaklaşık 130.000 Euro elektrik tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Danfoss’un 160kW-250kW düşük harmonikli (LHD) ürünlerinin kullanımı ile üçüncü Havalimanı’nda arıza 
oranını en aza indirgeyerek işletme devamlılığını maksimum seviyeye çıkartılması hedefleniyor. Danfoss 
Isıtma Sistemleri ve Motor Kontrol Sistemleri ürünleriyle inşa edilen havalimanının terminal binasındaki 531 
adet klima santralinde binden fazla frekans konvertörü (FC) kullanıldı. Merdiven ve asansör basınçlandırma 
fanlarında, tünel Jet-Fan uygulamalarında, pompa merkezinde bulunan sirkülasyon ve temiz su pompalarında, 
soğutma grup pompalarında, ATC kulede ve arıtma tesisi uygulamalarında ise Danfoss VLT HVAC FC 102 



32 01/12/2018 - 31/01/2019 • Sayı: 83

e-bültene s s i a d

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Danfoss, HVAC ve Bina Otomasyonu Semineri’ni Düzenledi
Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünya lideri Danfoss, HVAC ve Bina 
Otomasyonu Semineri’ni, bilgisayar tabanlı otomasyon firması Beckhoff ile ortaklaşa düzenledi. Seminerde 
akıllı HVAC sistemlerinden bina otomasyonunda teknolojik çözümlere kadar geniş çapta sunumlar yapıldı, 
ürün ve sistem demoları yakından incelendi.

Sektörel katılımla gerçekleşen seminer, Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre GÖREN’in Danfoss’un ilkelerini 
tanıttığı açılış konuşmasıyla başladı. Emre GÖREN’in adından söz alan Beckhoff Türkiye Satış Müdürü Serkan 
ÇİFTÇİ de Beckhoff’u ve firmanın teknolojik otomasyon ağırlıklı faaliyetlerini anlattı.

Danfoss Isıtma Sistemleri İş Geliştirme Direktörü Ahmet CANPOLAT’ın “Balanslamada Yeni ve Dijital Çözümler” 
konulu sunumuyla devam eden seminerde Canpolat, akıllı HVAC sistemler, Danfoss NovoCon ürünü, hidronik 
balanslama ve soğutucu kontrolü gibi konulara değindi. Ahmet CANPOLAT’ın ardından Beckhoff Türkiye Bina 
Otomasyonu Sorumlusu Berkcan BERK, bina otomasyonu için Beckhoff ürünlerini sunumu üzerinden tanıttı. 
Seminere katılmak için Türkiye’ye gelen Danfoss Motor Kontrol Sistemleri Global Direktörü Jesper THERBO, 
“Binalarda Enerji Verimliliği & HVAC Uygulamalarında Frekans Konvertörü Seçimi” konusunda dinleyicileri 
bilgilendirirken, Jesper THERBO’nun ardından söz alan Beckhoff HVAC Ürün Müdürü Bernd HÖLSCHER ise 
“Entegre HVAC Otomasyonu & Enerji Verimliliği” konusunda bilgi aktarımında bulundu.

Ürün ve sistem demolarının yakından incelendiği seminerde katılımcılar ayrıca VR (artırılmış gerçeklik) alanında 
simülasyon ile tasarlanmış örnek bir fabrika içinde gezme ve bu fabrika içerisine yerleştirilmiş ürünleri VR 
gözlüğü ile inceleme fırsatı yakaladı. Danfoss, sektörü bilinçlendirmek için seminerler düzenlemeye devam 
edecek.

ve VLT AQUA FC202 ürünleri tercih edildi. Bu binalarda 14.000 adet üzerinde AB-QM vana ile DN15’ten 
DN250’ye kadar yaklaşık 2.000 adet 2 yollu ve 3 yollu motorlu vanaların da montajı yapıldı. Danfoss’un 
sınıfının en verimli ısıtma ürünlerinin kullanımı ile işletmede kolaylık sağlanarak yolcu konforunun en üst 
seviyeye taşınması hedeflenirken aynı zamanda enerji tasarrufu sağlanmış olacak. Bu yatırımın da kendi 
maliyetini 2 yıl içerisinde karşılaması bekleniyor.

Üçüncü Havalimanı’na özel olarak tasarlanan kapaklı çatı fanları kış aylarında kar ve buz eritmesinde 
kullanılacak; Danfoss DEVI ürünleri ile de hava konforu korunacak. Toplamda 51.000 m DEVI Snow, 376 
adet özel çatı fanında kullanıldı; kar ve buz önleme amacıyla DEVI Snow 30T ve boru ısıtma amaçlı DEVI 
Flex 18T montajları yapıldı. 10.000 m DEVI Flex 10T ürünü ise yangın sisteminin güvenli çalışması amacıyla 
buzlanmaya karşı yangın sistemi borularında kullanıldı.

Üçüncü Havalimanı’na özel olarak tasarlanan kapaklı çatı fanları kış aylarında kar ve buz eritmesinde 
kullanılacak; Danfoss DEVI ürünleri ile de hava konforu korunacak. Danfoss, yarının dünyasını enerji verimli 
ürünlerle inşa etmeye devam edecek.
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Yeşil bina standartlarını tek bir çatı altında toplayan dünyanın ilk web 
portalı Ongreening ile ortaklığa imza atan Clivet, Türkiye’de uzun 
yıllardır sektörün lider firması Form Endüstri Ürünleri A.Ş. tarafından 
başarılı bir şekilde temsil edilmektedir. Clivet, ürünlerini ongreening.
com ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında ProductMAP üzerinden 
sektör profesyonelleri ile buluşacak. Doğal ekolojiyi tedavi eden ve 
tüm enerji ihtiyacını dönüştürülebilir doğal kaynaklardan alan yeşil 
bina teknolojileri hakkında sektör profesyonellerine yardımcı olmayı 

ve uluslararası derecelendirme sistemlerini hızla yaygınlaştırmayı hedefleyen CLIVET, yeşil bina standartlarını 
tek bir portalda bir araya getiren ongreening.com ile stratejik iş birliği gerçekleştirdi. CLIVET bugünden itibaren; 
LEED, WELL, BREEAM, HQM, Estidama, HK Beam Plus ve CAM gibi 44’ten fazla yeşil bina derecelendirme 
sistemine CLIVET, ürünlerinin katkılarını vurgulamak için 11 binden fazla sürdürülebilirlik kriterini kullanan 
ProductMAP’de çevrimiçi durumda olacak. Yeşil bina tasarımını herkes için daha kolay ve daha erişilebilir 
hale getirerek çevresel etkileri azaltmayı, sermaye ve işletme maliyetlerini optimize ederek sürdürülebilir 
uygulamaları ve bina varlığının değerini artırmayı hedefleyen CLIVET, ürünleriyle ongreening.com üzerinden 
yeşil bina teknolojilerine ulaşmak isteyen sektör profesyonellerine yardımcı olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliğine Giriş 
dersine ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii DAĞOĞLU 
konuk konuşmacı olarak katıldı. Dağoğlu gençlere üniversite 
hayatlarını çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayarak 
“Üniversite iş bulma kurumu değil, dünya görüşü kazanma 
yeridir” dedi ve Yıldız’lı gençlere vizyon kazandıracak 
öngörü ve tavsiyelerini aktardı. “Teknolojinin ilerlemesi, 
insan gücüne ve aklına olan ihtiyacı azaltmayacak, tam 
tersine kalifiye insan gücüne olan ihtiyacı artıracaktır” diyen 
Dağoğlu, “Dünyada 1., 2. ve 3. Sanayi devrimlerinden sonra 
4. Sanayi devrimi de yaşandı. Endüstri 4.0, iş ve üretim yapma yöntemlerinde büyük değişimlere yol açacak. 
Bu değişimler, özellikle yeni nesil başta olmak üzere çok dikkatle takip edilmeli ve bu değişime mükemmel 
biçimde adapte olunmalıdır. AR-GE ve inovasyonun kilit öneminin bilincinde olunmalıdır. AR-GE ve inovasyon 
süreçleri, devrimsel kararlarla değil evrimsel süreçlerle entegre edilir. Önümüzdeki yüzyılın en önemli trendleri; 
enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve çevrecilik olacaktır. Gençlerimiz, kendilerini bu kavramlar ile ilgili doğru ve 
yeterli bilgiler ile donatmalıdır. İş hayatındaki başarı, sadece bireysel bilgi birikiminin sonucu değildir, iyi, güçlü 
bir ekip olabilmek gerekir. Başarı, “ben yok, biz varız” anlayışının sonucudur ve tüm gençlerimiz tarafından 
içselleştirilmelidir. Önümüzdeki jenerasyonlarda kadınların sektörümüzde ve diğer sektörlerde iş gücüne olan 
katkısı artmalıdır. Zira bu sadece cinsiyetler arası eşitlik ve adaleti sağlamakla kalmayacak, daha da önemlisi, 
kadın görüş ve bakış açısı, iş dünyasına vizyon ve perspektif açısından önemli değerler kazandıracak. Karar 
alma süreçlerinde her zaman üstlerinizle, astlarınızla ve yakın çevreniz ile görüş alışverişinde bulunmanız 
önemlidir ama bu istişarelerin sonunda hayatınız ve işiniz ile ilgili kararları yine kendinizin vereceğini 
unutmamalısınız. Hayatınız boyunca, başkalarının değil, kendi kararlarının sonuçlarını yaşayacaksınız. İnsanın 
rasyonel bir varlıktır, karar verebilme yetisine sahiptir. Verdiği kararların iyi veya kötü sonuçlarına katlanma 
sorumluğu, kişinin kendisine aittir.” dedi.

Konuşmasının sonunda, ülkenin geleceğine olan inancını vurgulayan Dağoğlu; “Bugün burada, bu salonda 
gözleri parıldayan, gelecek için bana büyük umut veren bir topluluk görüyorum. Hem kendiniz hem de ülkeniz 
için hedeflerinizi belirleyin. Bu hedeflere ulaşma doğrultusunda plan ve stratejilerinizi hazırlayın ve bu 
çerçevede yolunuzda yürümeye devam edin. Eğer haklı olduğunuza inanıyorsanız inandığınız şeylerden asla 
geri adım atmayın ve unutmayın, doğru bir yolda tek başına yürümek yanlış bir yolda kalabalıklar arasında 
saklanmaktan çok daha onurludur.” dedi.

Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii DAĞOĞLU
 Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümüne Konuk Oldu

CLIVET, Web Portalı Ongreening ile Ortaklığa İmza Attı
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TESKON, 
SEKTÖRÜ İZMİR’DE BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYOR

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan 2019 tarihinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi düzenlenecek. Sadece tesisat alanında değil, genel anlamda ülkemizdeki en büyük sektörel etkinliklerden 
birisi olan TESKON’a ilişkin kısaca bilgi verir misiniz?

İki yılda bir periyodik olarak düzenlendiğimiz Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’ni belirttiğiniz tarihlerde ve 
14. kez İzmir’de gerçekleştireceğiz. Hazırlık sürecini de gözettiğimizde ilk kongreden itibaren 28 yıla yakın bir 
süre ediyor. Aynı coşku ve heyecanı taşıyarak sürekli gelişen, büyüyen bir etkinliği gerçekleştirmek açıkçası 
bizi kurumsal olarak gururlandırıyor. TESKON’lar sektörün bilgi ve deneyim paylaşım platformu olduğu kadar 
katılımcıları heyecanlandıran, şölen havasında buluşmalar olarak gerçekleşmektedir.

TESKON ilk kez 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında İzmir Balçova Termal Tesisleri’nde Profesyonel Tesisat 
Mühendisliği, Tesisat Mühendisliğinde Tasarımcı, Malzeme İmalatçısı, Uygulayıcı, Denetçi ve Kullanıcı İlişkileri 
ve Eğitim gibi çağdaş bilgi ve teknolojilerin tartışılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenmiştir. Bu 
alanda ulusal ölçekte ülkemizde düzenlenen ilk büyük organizasyon olduğunu söyleyebilirim. İlkinde 38 
bildiri, 3 panel ve 48 firmanın sergi açtığı kongremizin 2017 yılında düzenlenen 13.’sünde 167 bildiri, 2 panel, 
15 kurs ve 96 firma sergi açtığı devasa bir organizasyon haline gelmiştir.

Kongrelerde meslektaşlarımız tarafından yapılan tartışmalar ve varılan sonuçlar neticesinde, Odamızın tesisat 
ile ilgili birçok yönetmelik ve uygulaması şekillenmiştir. Özellikle yapı sektöründe Tesisat Mühendisliğinin 
önemi, Kongrelerimizin bilimsel ve sektörel katkısı ile çok katlı ve büyük hacimli yapıların yaygınlaşması, 
güvenlikli, çevreye uyumlu ve konforlu mekana duyulan gereksinim her geçen gün daha fazla karşılık 
bulmaktadır.

Kongreyi düzenleyeceğimiz Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi tüm örgütümüzün ve meslektaşlarımızın 
özverileri ve katkıları ile inşa edilerek İzmir’e kazandırılmıştır.  Bu mekân TESKON’un daha da büyümesine 
olanak sağlamıştır. Bu yıl düzenleyeceğimiz kongrede de tüm salonlarımızı seminerler, sempozyumlar, 
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düzenlenen 

Tesisat 
Mühendisliği 
Kongresi 14. 
kez İzmir’de 

gerçekleştirilecek. 
Makina Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus YENER 



3501/12/2018 - 31/01/2019 • Sayı: 83

e-bültene s s i a d

R ö p o r t a j
kurslar, teknik bildiri oturumları, paneller, konferanslar, çalıştaylar, sabah toplantıları ve sosyal etkinlikler 
ile doldurmayı amaçlıyoruz. Bütün bu Kongre etkinliklerinin, Hannover Messe organizasyonunda yedinci 
kez birlikte düzenlediğimiz TESKON+Sodeks fuarı ile oluşturduğu bütünlük; sektör için gelenek haline gelen 
önemli bir bilgi üretme ve paylaşma platformu olma özelliği taşımaktadır.

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde bu yıl bizleri neler bekliyor?

TESKON 2019 için iki yıl öncesinden başlanan hazırlık kapsamında düzenleme ve yürütme kurulları kongrenin 
çerçevesini belirledi ve program içeriğinin oluşturulması için çalışmalarına devam ediyor. 
Sektör derneklerinin görüşlerini yüz yüze almak amacıyla İstanbul Şube binamızda bir toplantı gerçekleştirdik. 
Çok verimli geçen bu toplantıda gördük ki, sektörel derneklerimiz TESKON 2019’da görev almak istedikleri 
konularla ilgili toplantılara ve çeşitli platformlarla hazırlıklarına başlamış durumdalar. Ayrıca Danışmanlar 
Kurulundan gelen öneriler de değerlendirilerek katılımcı bir platform oluşturulması, program içeriğinin daha 
da zengin hale getirilmesi amaçlandı.

Kongre kapsamındaki kurs, seminer, sempozyum konularımız ve bu platformların yöneticileri belirlendi. 
Yürütme Kurulumuz, çalışmaları devam eden bu platformların oluşumunda geçmiş yıllarda düzenlenen 
kongrelerde ilgi gören konuların devam etmesine ve yeni belirlenen konuların ise güncel, ihtiyaç duyulan ve 
katılımcıların talepleri göz önünde bulundurularak oluşturulmasına özen gösterdi.

İlk çağrı broşürümüzü yayımlayıp kamuoyu ile paylaştıktan sonra bildiri çağrımıza 263 bildiri özeti gönderilerek 
başvuruda bulunuldu. Bu çalışmalar TESKON 2019’un yine verimli geçeceğine ilişkin önemli bir veridir 
diye düşünüyoruz. Seminer, sempozyum, kurs içeriklerine baktığımızda TESKON’un daha geniş kesimlere 
ulaştırılacağına inanıyor ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Bugün ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartları da göz önünde bulundurduğumuzda, kurum ve firmaların 
mevcut belirsizlik ortamını bilimsel yaklaşımla, üretimle, ihracatla, emeğin hak ettiği değeri vermesiyle 
aşabileceği kanısındayız. TESKON tüm bu kriterlere yol gösteren, ön açan ve birliktelikler oluşturan bir etkinlik 
olacaktır.

Bugüne kadar yayımladığımız kongre sonuç bildirileri, ülkemizin bu alandaki en önemli sorun ve ihtiyaçlarının bu 
kongrede ele alındığını ve çözümleriyle birlikte kamuoyu ile paylaşıldığını göstermektedir. Sonuç bildirilerinde 
belirtilen sorunların takipçisi olmayı sektör dernekleriyle beraber sürdüreceğiz.

Bu kongrede ele alacağınız ana tema ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Bu kongremizde de sektörün önemsediği bir ana başlık belirlendi: “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek”. 
Kapsayıcı bir ana tema olduğunu düşünüyorum. Mekanik tesisat alanında bugüne kadar yapılan tasarımlar 
ve ortaya çıkan uygulamalar arasında ciddi çelişkiler olduğu gerçekliğini, bu alanda çalışan mühendisler ve 
mimarlar olarak bizler biliyoruz. Bununla birlikte, mekanik tesisat alanında teknoloji, operasyonel talepler, 
kodlar ve tasarım hedefleri sürekli değişiyor. Sistem tasarımcıları, üreticiler, temsilciler ve taahhüt firmaları 
değişen endüstri ortamına uyum sağlamak durumundalar.

Gelecekte daha uzun erimli ve net sıfır enerjili binalara doğru yönelim artmaya devam ederken, diğer doğal 
sistemler ile eşleştirilmiş bütünleşik yenilenebilir enerji sistemlerinin dâhil edilmesi giderek yaygınlaşacaktır. 
Bütünleşik yenilenebilir sistemlerin oluşturulması, bunların uygulamaları ve net sıfır enerjili binalara doğru 
yenilenebilir ve doğal sistemlerin kullanılmasına dair gelişmelere odaklanılacaktır.

Konforun, iç hava kalitesinin ve enerji verimliliğinin artırılmasına verilen önemle birlikte, sistemleri optimize 
etmede güçlüklerle karşılaşıldığını biliyoruz. Bu nedenle her bina veya sistem için en iyi tasarım kriterlerini 
bulmaya yönelik için stratejilere odaklanılarak kod ve standartlar oluşturmalıdır.



36 01/12/2018 - 31/01/2019 • Sayı: 83

e-bültene s s i a d

Yapılar karmaşık hale geldiğinde, yüksek performanslı sistemlerin 
geliştirilmesinde mühendisliğin rolü daha fazla önem kazanmakta, 
mühendislerin mimari üzerindeki etkisi ve rolü artmaktadır.

Bugünün ve geleceğin binalarında kullanılacak tüm sistemlerin 
sürdürülebilir, güvenli, sağlıklı olması, mekanik tesisat mühendislerine 
büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu durum mühendisleri sistemlerin 
tasarımından, imalatından, ömürlerini tamamladıktan sonra ne 
olacaklarına kadar izleme, çevre ve ekonomiklik kriterlerine dikkat ederek 
sistem seçme ve tasarlamaya yönlendirmektedir.

Dünyadaki genel eğilimleri gözeterek, akıllı şehir, bina ve evlerde enerji 
verimliliği, güvenlik ve dijitalleşme, akıllı ürün sistemleri ve nesnelerin 
interneti kavramları üzerinde daha fazla durmamız gerekiyor. “Nesnelerin İnterneti”nin mekanik tesisat 
sistemlerindeki uygulamaları ve kullanımı ile, sistemlerin gerçek zamanlı izleme, kestirimci bakım, uzaktan 
tespit, toplam kontrol edilebilirlik, sistem uyarlanması gibi etkileri daha da önem kazanıyor.

Yüksek performanslı bina ve sistemlerin tasarımı ile birlikte yapımı, devreye alınması, işletilmesi ve bakımı, 
hedeflenen performans seviyelerinin karşılanması için kritik önem taşır.

Yukarıda belirttiğimiz konulara bağlı olarak; tasarım, sistemler, uygulama, test ve devreye alma, işletme, 
ölçme, denetim, eğitim, eğitim araçları ve yöntemleri, yasal düzenlemeler vb. mekanik tesisat sistemlerindeki 
faktörlerin önemini ve uygulanma yöntemlerini tartışarak gelişen dijital teknolojilere bağlı olarak geleceğimizi 
katılımcılarla birlikte kurgulamaya çalışacağız.

Ayrıca sıklıkla karşılaşılan sorunlar veya yanlış uygulamalar ve bu sorunlardan kaçınmak için yapılması 
gerekenlerin de kongrede ele alınacağını belirtmeliyim. 

Kongre süreçlerinde tespit edilen sorunlar ile bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Bilindiği üzere önceki kongrede bütünleşik performansı tartıştık. Bütünleşik performans, tasarım 
performansından işletme, ölçme ve denetim performansına kadar bütün tasarım yapım, devreye alma 
ve denetim süreçlerini kapsar. Bu nedenle mühendislik, mimarlık uygulamaları başta olmak üzere sürece 
doğrudan ya da dolaylı katılan bütün aşama ve sistemlerin performansı ayrı ayrı ölçülmeli ve bütünleşik 
olarak değerlendirilmelidir. 

Bu noktada önemle belirtmek istiyorum, meslek odalarımızın ve sektör derneklerinin tüm karşı görüşlerine 
karşın, iktidarın başta TMMOB Yasası olmak üzere mesleğimizi yakından ilgilendiren İmar Kanunu, Yapı Denetim 
Kanunu ve ikincil mevzuatta yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı üretim ve denetim süreçlerinde kuralsızlığı 
ve denetimsizliği getirmekte, güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların yapımını engellemekte, mesleğimize, 
meslektaşlarımıza ve sektörümüze zarar vermektedir. Söz konusu olumsuzluklar aynı zamanda bu mesleği 
itibarsızlaştırmaktadır. Yıl bitmeden yayınlanan Yapı Denetim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle şantiye 
şefliği, Mimarlık ve Mühendislik Meslekleri yargı kararları hiçe sayılarak Teknik Öğretmen ve teknikerlere 
açılmıştır. Mevzuat yapıcılarını buradan tekrar uyarmak istiyoruz: Yapı üretim ve denetim süreçlerine 
yönelik mevzuat kamusal bir bakış açısıyla ve meslek odalarıyla işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmelidir.   
Mühendislik ve Mimarlık birikimini, bu mesleklerin teknik çalışmalarını ve risk analizlerini dikkate almayan 
sorunlu düzenlemeler can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak anlamına gelecektir, konu bu nedenle de çok 
önemlidir.

Diğer yandan Enerji Verimliliği Kanunu ve uygulamaları, Mayıs 2019 itibariyle 12. yılını dolduracaktır. Bu konuda 
da meslek odaları, sektör temsilcileri ve üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak mevzuat yenilenmelidir. 
Bilindiği üzere hem “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” hem de “Kamu İhale Kanunu” kapsamında 
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gerçekleştirilen kamu projelerinde büro tescil belgesi aranması yönünde bir zorunluluk mevcut değildir. 
Bu konunun ivedilikle gündeme alınarak mevzuatlarda yapılacak değişiklikle kamu projelerinde büro tescil 
belgesi zorunluluğunun getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
Yapı sınıfları günün koşullarına göre yeniden belirlenmeli, güncelliğini yitirmiş tanımlar kaldırılmalıdır. Bununla 
beraber Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ndeki hizmet bedeli hesabının, yapı yaklaşık maliyeti üzerinden 
yapı sınıflarına uygun olarak hesaplanması için belirlenen hizmet oranları dönemin şartları çerçevesinde 
tekrar ele alınmalı ve teknolojinin gelişmesiyle beraber makina mühendisliği hizmetlerindeki artış, bu oranlar 
belirlenirken mutlaka göz önüne alınmalıdır. Ayrıca makina mühendisliği uzmanlık alanı içerisine giren bazı 
özel uzmanlık tasarım hizmetlerinin bedelleri de yapı yaklaşık maliyetinin bir oranı olarak, ayrı ayrı tespit 
edilerek toplam hizmet bedeline eklenmelidir. 

Önemle belirtmek istediğim bir konu da jeotermal enerji kullanımındaki sorunlar üzerinedir. Bilindiği üzere 
ülkemiz jeotermal enerji kaynakları açısından zengin bir ülkedir. Jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretimi 
amaçlı santral yatırımları son yıllarda yoğunlaşmıştır.

Ortak varlığımız olan bu doğal kaynağın en doğru, sürdürülebilir ve çevreye en uygun düzeyde kullanımını 
zorlayacak bir kurallar dizisinin hazırlanması talebi, yıllardır Odamızca gündeme getirilmiş olmasına karşın 
yerine getirilmemiş ve uygulamaya konulmamıştır. Oysa kamu yönetimi, tüm enerji yatırımlarında ve özel 
olarak JES projelerinde insan yaşamının ve yaşam alanlarının olumsuz yönde etkilenmemesi için, kuralları 
geçersiz kılacak istisnaları kurgulamakla değil, kuralları istisnasız uygulamakla yükümlüdür. 

Atanmış ve seçilmiş yöneticilerin görevi, santral yatırımcısı sermaye gruplarının çıkarlarını kollamak değil, her 
ne pahasına olursa olsun o bölgede yaşayan insanların, toplumun, çevrenin, doğanın ve ülkenin çıkarlarını 
korumak olmalıdır. JES projelerinde yer seçiminden, projenin fizibilite aşaması, tesis, montaj ve işletme 
aşamalarına kadar tüm aşamalarda; toplum yararı ve çevre öncelikle göz önüne alınarak değerlendirilmeli, 
kurulan tesislerin verimli tarımsal arazilere, incir, üzüm vb. halkın geçim kaynağı olan ürünlerin yetiştirildiği 
topraklara ve ürünlere zarar vermesi önlenmelidir. Yanlış uygulamalardan canı yanan, zarar gören üreticilerin 
ve yaşadıkları bölgede sağlıklı yaşam haklarını savunmak için barışçıl yöntemlerle direnenlerin taleplerine 
kulak verilmelidir. 

TESKON 2019 için eklemek istediğiniz bir mesajınız var mı?

İnanıyorum ki Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongremiz, alanında çok ciddi bir bilgi paylaşım platformu olmaya 
devam edecektir. Etkinliğin gerçekleşmesinde bugüne kadar katkı koyan, bu başarıda emeği olan herkese, 
bütün kişi, kurum ve kuruluşlara Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği 
daha da artırabilmek için sektör içinde yer alan tüm kurum, kuruluş ve kişileri 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde 
İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenecek olan sektörün buluşma noktasına, 14. 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+Sodeks Fuarı’na davet ediyorum.•
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İLETİŞİM
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - Anadolu Caddesi No: 40 K: M2 35010 Bayraklı - İZMİR
Tel: (0232) 462 33 33 / 209-210  •  Faks: (0232) 462 43 77 

Web: http://teskon.mmo.org.tr  •  e-posta: teskon@mmo.org.tr

14. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve

Fuarı

ANA TEMA

MEKANİK TESİSATTA 
GERÇEKLER VE GELECEK

17 - 20 Nİsan 2019
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir
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Tel. +90 212 334 69 00
Fax +90 212 347 10 96
info@sodex.com.tr
www.hmsf.com

Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.

TİCARET BAKANLIĞ
I

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TİCARET BAKANLIĞI

Eş Organizatörler / Destekleyen Dernekler
��������������������������������

Destekleyenler Resmi Seyahat 
Acentesi

Resmi 
Havayolu

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Online Kayıt İçin
sodex.com.tr

ISK-SODEX
ISTANBUL 2019

Yeni Tarih!

Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın ve Güneş Enerjisi 
Sistemleri Fuarı

sodex.com.tr

2 - 5 Ekim 2019
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
Büyükçekmece •  İstanbul

#isksodex
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1 MEGA CLIMA 08-10 Şubat 2019 BAĞDAT IRAK

2 26TH HVACR INT’L EXPO & 
CONFERENCE 2019

13-15 Şubat 2019 KARAÇİ PAKİSTAN

3 Climatization Madrid 2019 25 Şubat - 1 Mart 2019 MADRİD İSPANYA

4 IBATECH ANKARA 07-10 Mart 2019 ANKARA TÜRKİYE

5 ISH Frankfurt 2019 11-15 Mart 2019 FRANKFURT ALMANYA

6 Mostra Convegno 
Expocomfort MCE

17-20 Mart 2019 MİLANO İTALYA

7 INTERBUILDEXPO 19-22 Mart 2019 KİEV UKRAYNA

8 HVACR Vietnam 2019 27-29 Mart 2019 HO CHI MINH VIETNAM

9 TESKON+Sodex 2019 17-20 Nisan 2019 İZMİR TÜRKİYE

10 MEGA CLIMA 09-11 Temmuz 2019 LAGOS NİJERYA

11 MEGA CLIMA 05-07 Eylül 2019 NAIROBI KENYA

12 ISK Sodex 2019 02-05 Ekim 2019 İSTANBUL TÜRKİYE

13 EDIFICA 2019 02-05 Ekim 2019 SANTİAGO ŞİLİ

14 The Big 5 Fuarı 25-28 Kasım 2019 DUBAİ BAE

2 0 1 9  F u a r  Ta k v i m i



42 01/12/2018 - 31/01/2019 • Sayı: 83

e-bültene s s i a d


