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Ö n s ö z
Değerli Okurlarımız,

Yılın en keyifli zamanlarından, yaz aylarını yaşadığımız bu günlerde, 
sektörümüzdeki yoğun çalışma dönemi hakimiyetini sürdürüyor.

Derneğimiz de bu yoğun tempoya ayak uydurarak birçok alanda yeni 
faaliyetler ile sizlerle buluşmaya devam ediyor. Üniversite-sanayi işbirliğine 
verdiğimiz önem doğrultusunda “Okuldan İşe Projemiz”i sürdürmeye devam 
ediyoruz. Projemiz kapsamında Haziran ayı içerisinde TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “Üniversitelerarası 
Bitirme Projeleri ve Sergisi”ne sponsor olarak destek verdik. Jüri üyesi 
olarak derneğimizi temsil ettiğim bu etkinlikte birbirinden başarılı genç 
meslektaşlarımızın hazırladıkları bitirme projelerini inceleme fırsatı yakaladık. 
Genç meslektaşlarımızın dinamik, inovatif ve gelişmeye açık olan projelerini 
gördükçe heyecanımız katlandı. İlerleyen zamanlarda kendilerinin çalıştıkları 
işyerlerinde verimli ve yaratıcı projelere imza atacaklarını umuyorum. Yine 

projemiz kapsamında Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mesleki eğitimde eğitimcinin 
niteliğini artırmak ve nitelikli teknik elemanın yetiştirilmesini desteklemek amacıyla, Türkiye genelindeki 
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğretmenleri için düzenlediği Temel İklimlendirme Sistemleri Kursu 
çerçevesinde üyelerimizden Form, Doğu ve İmas firmalarına teknik gezi düzenlendi. Eğitmenlerimizin yeni 
teknolojileri gözlemleyebilmeleri için ürün tanıtım sunumlarını ve fabrikaların üretim hatlarını inceleyebilme 
imkanları sağlandı. Bu kursun düzenlenmesine vesile olan Çınarlı MTAL ve ev sahipliği yapan üyelerimize 
Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederim.

Dernek olarak Florlu Sera Gazlarının azaltılmasına ilişkin süreç ise yakından takip ettiğimiz bir diğer önemli 
konu. Bu sürece ilişkin yasal düzenlemeler ve bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmalar 
devam ediyor. Biz de üyelerimizin ve sektörümüzün sürece hakim olması ve gelecekte neler yapılacağına 
ilişkin Dr. Kadir İSA hocamızın sunumu ile F-Gaz Bilgilendirme Semineri gerçekleştirdik. Katılımın yüksek 
olduğu seminerde gelişmeler paylaşıldı. Hocamıza bilgilerini bizlerle paylaştığı için teşekkür ederim. Bu 
etkinliğimize sponsor olan üyemiz KLS Klima’ya Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederim.

Haziran ayı boyunca gerçekleştirdiğimiz diğer faaliyetlerimize ilişkin haberleri bültenimizin içerisinde sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyar, 26 Haziran Dünya Soğutma Gününüzü kutlarım.

Saygılarımla,

Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Sayman
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
Üniversitelerarası Bitirme Projeleri Sergisi ve Yarışması 15 Haziran 2019 Tarihinde Gerçekleştirildi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
tarafından 15 Haziran 2019 tarihinde Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen Üniversitelerarası 
Bitirme Projeleri Sergisi ve Yarışması’nda öğrenciler, 
öğrenim hayatlarında edindikleri mesleki bilgi 
birikimlerini sergileme fırsatı buldular.

ESSİAD’ın da sponsor olarak destek verdiği, Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi İzmir Salonu’nda dokuzuncu 
kez gerçekleşen etkinlikte İzmir ve Manisa’daki 
üniversitelerin Makina Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Enerji 
Sistemleri Mühendisliği Bölümleri’nden bu yıl mezun 

olan öğrencilerin çok çeşitli alanlarda 33 ayrı bitirme projesi sergilenirken, projeler akademisyenlerden, 
sanayicilerden ve MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Jüri 
üyesi olarak ESSİAD’ı temsilen Sayman Seçkin T. ERDOĞMUŞ’un yer aldığı proje sergisi, gün boyu ziyaret 
edildi. Jüri üyeleri projeleri inceleyerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Yarışmanın ödül töreninde bir konuşma yapan MMO 
İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel YAŞARTEKİN, 
düzenlenen sergi ve yarışmanın, “ulusal sanayinin 
gelişmesi için çalışma” ilkesinin bir gereği olduğunu 
ifade ederek, “Diliyoruz ki, sergimiz ve yarışmamız 
ülkemizin sanayileşme ve kalkınma yolunda en önemli 
ihtiyaçlarından olan üniversite-sanayi iş birliğinin 
gelişmesine kayda değer katkılarda bulunur. Bunun 
gerçekleşmesi, aynı zamanda Şubemizin çabalarının 
boşa gitmediğinin bir göstergesi olacak ve bize onur 
verecektir” diye konuştu. Yaşartekin’in konuşmasının 
ardından yarışmada dereceye giren proje sahiplerine 
ödülleri verildi. Yarışmada, Endüstri Mühendisliği, Isı-Akış-Enerji, Mekanik-Mekatronik dallarında verilen 
ödüllerin yanı sıra, Makina-Mekatronik Mühendisliği Bölümünden yarışmaya katılarak genel toplamda en 
yüksek puanı alan projeye Prof. Dr. Gazanfer HARZADIN anısına özel ödül verildi.

Yarışmada dereceye giren projeler ve projeleri hazırlayan öğrenciler şu şekilde:

•Prof. Dr. Gazanfer HARZADIN Özel Ödülü

Beyaz Eşyalar İçin Ses Yalıtım Malzemesi Tasarımı ve Üretimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü / Osman YİĞİT, Mehmet Ali ERTAV, İsmail AKYILDIZ

•Isı, Akış, Enerji Kategorisi

1- Mikrokanal İçersindeki Silindirin Isı Transferine Etkisi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü / Atalay SEÇER, Hakan BAL, Yunus PEKSERT

2- Elephear
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü / Yükselcan GÜLENLER, Mirvahid 
Mohammadpour CHEHRGHANI, Yunus CEBECİ, Bayram ÇİĞEL, Yunus Can GENÇ
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3- Ayaz
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği / Ferhat ÖZMEN, Burak Emre İŞGÜDER
 
•Mekanik-Mekatronik Kategorisi

1- Çok Serbestlik Dereceli Yedekli Yeniden Yapılandırılabilir Düzlemsel Paralel Manipülatör Geliştirilmesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü / Sergen AKTEN, Burak Yusuf CAN, Ertan 
ARAS, Mirza Fatih ATCI

2- Düzgün Olmayan Zeminlerde İlerlemeye Uygun Mobil Robot Tasarım ve İmalatı
Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü / Yüksel TABAN, Furkan TANRIKULU, Furkan TÜTÜNCÜ, 
İlke DEMİRHAN, Mert ALADAĞ

3- Elastik Metamalzemeye Sahip Darbe Yutucu Bir Araç Tampon Tasarımı ve Üretimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü / Emre ÜGE, Mücahit KARADAŞ, Mehmet Tahir 
VAKIFAHMETOĞLU, Fahri Alihan ULUDAĞ

•Endüstri Mühendisliği Bitirme Projeleri Kategorisi

1- Bir Dondurulmuş Gıda Şirketinde Dijital Pazarlamanın Marka Yönetimine Etkisinin Duygu Analizi İle İncelenmesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü / Burcu KOCA

2- Hızlı Tüketim Ürünleri Distribütörleri İçin Periyodik Rotalama
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü / Onur ÇOPUR, Mert YILDIZ, Simru GÖVEN, Ali Övünç 
GÜNERİ, Berke YAVUZ, Ege Can ERDOĞAN, Doğacan TANIŞ

3- Tahıl Grubu Bitkilerinin Ülke İçi İhtiyacının Karşılanması ve İhracatın Maksimizasyonu İçin Üretimin Planlanması
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü / Dilara DURAK, Burak DEMİR, Doğan 
KALPAKLI, Betül UZUN

Üniversitelerarası Bitirme Projeleri Sergisi ve Yarışması’ndan Görüntüler
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Okuldan İşe Projesi kapsamında ESSİAD Üyelerinden İmas, Form ve Doğu’ya Teknik Gezi Düzenlendi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mesleki eğitimde 
eğitimcinin niteliğini artırmak ve nitelikli teknik elemanın yetiştirilmesini desteklemek amacıyla, Türkiye 
genelindeki Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğretmenleri için düzenlediği Temel İklimlendirme 
Sistemleri Kursu çerçevesinde, Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 20 teknik öğretmenin katılımları ile 
ESSİAD Üyelerinden İmas, Form ve Doğu İklimlendirme firmalarına teknik gezi düzenlendi. 

İlgili geziye Çınarlı MTAL’ı temsilen Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğretmeni Fevzi BALKAN ve 
ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katıldığı ziyarette fabrikalar 
gezilerek üretilen cihazlar hakkında bilgi alınmıştır. Ayrıca geziye katılan teknik öğretmenler 27 Haziran 2019 
tarihinde ESSİAD organizasyonunda Dr. Kadir İSA’nın sunumu ile gerçekleştirilecek olan F-Gaz Semineri’ne 
katılım sağlayacaklarını belirtti.

Teknik geziye katkı koyan İmas, Doğu, Form firmalarına ev sahiplikleri için teşekkür ederiz.

İmas

Temel İklimlendirme Sistemleri Kursu Teknik Gezisi’nden Görüntüler
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İzmir Kalkınma Ajansı iki yeni mali destek programını 
başlattı. Programlar çerçevesinde, Özel Sektörün 
Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin 
Güçlendirilmesi Mali Destek Programı için 15 milyon 
TL ve Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma 
Mali Destek Programı için 15 milyon TL olmak üzere 
toplam 30 milyon TL mali kaynağın başarılı projeler 
yoluyla kullandırılması hedefleniyor.

Derneğimizi temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ ve Proje Uzmanı Sevda 
YEŞİLKAYA’nın katıldığı ve İzmir Ticaret Odası’nda 
25 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda “Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet 
Edebilirliğinin Güçlendirilmesi” ve “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma” Mali Destek Programları 
hakkında bilgi verilmiş olup son başvurunun 6 Eylül 2019 tarihi olduğu belirtildi.

Her bir programa ilişkin uygun başvuru sahipleri, uygun ortaklar, program öncelikleri, uygun proje konuları ve 
destek miktarları gibi detaylı bilgilere, programlara ait Başvuru Rehberlerinden ulaşılabilmektedir.

•Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı detayları 
için tıklayınız.
•Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı detayları için tıklayınız.

Form

Doğu

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

İZKA’nın Yeni Destek Programları Açıklandı

https://www.izka.org.tr/mali-destek-programlari/uretimde-rekabet-gucleniyor.html
https://www.izka.org.tr/mali-destek-programlari/kucuk-menderes-havzasi.html
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25 Haziran 2019 tarihinde Soğutma Dünyası Dergisi 
Yayın Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. 

85. Sayının taslağının incelendiği ve gündemde 
olan konu başlıkları hakkında görüşmelerin 
gerçekleştirildiği toplantıda 2017 yılından beri Yayın 
Kurulu Başkanlığı’nı sürdüren Serhan GÜNDOĞAR 
86. Sayıyı takiben başkanlık görevini ESSİAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Nilay TUTAN’a devretti. Serhan 
GÜNDOĞAR’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi 
ESSİAD Yayın Kurulu ve Sayman Üyesi Seçkin T. 
ERDOĞMUŞ tarafından takdim edildi.

Sektörümüzün köklü firmalarından olan Ergül Teknik firma sahibi Halil 
GÜLADA ve Muhasebe Sorumlusu Esra ÜNAL 25 Haziran 2019 tarihinde 
ESSİAD’ı ziyaret etti. 

İlgili ziyarette dernek faaliyetleri ve yürütmüş olduğumuz projeler 
hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
Ergül Teknik Firma Sahibi Halil GÜLADA ESSİAD’ı Ziyaret Etti

ESSİAD Yayın Kurulu’nda Başkanlık Devri Gerçekleştirildi
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Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma sektöründe faaliyet gösteren ESSİAD üyelerinin ve sektör 
firmalarının katılımları ile sektörümüzü yakından ilgilendiren Florlu Gazlar mevzuatında gelinen son nokta ve 
sektör firmalarımızın yapması gereken çalışmalar hakkında bilgi aktarmak amacıyla ESSİAD tarafından Klas 
Klima sponsorluğunda 27 Haziran 2019 tarihinde Dr. Kadir İSA’nın sunumu ile F-Gaz Bilgilendirme Toplantısı 
gerçekleştirildi.

ESSİAD Üyeleri ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımı ile düzenlenen seminer ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Güray KORUN’un açılış konuşması ile başladı. Korun konuşmasında F-gaz sürecini ESSİAD’ın hassasiyetle 
takip ettiğini ve üyelerimize ve sektörümüze süreci anlatmak için bu seminerin düzenlendiğini belirterek sözü 
Dr. Kadir İSA’ya bıraktı.

Dr. Kadir İSA sunumunda Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, CFC’ lerden Günümüze Süreç, Soğutkan Yönetim 
Planının (RMP) Bileşenleri, Düşük GWP (Küresel Isınma Potansiyeli)’li Soğutkanların Özellikleri, Florlu Sera 
Gazlarına (F-Gaz) giriş, F-Gaz Yönetmeliğin Amacı, F-Gaz Yönetmeliğinin Bileşenleri, F-Gaz Yönetmeliğinde 
Minimum Yeterlilik Tanımları, Ulusal F-Gaz Yönetmeliği Kapsamındaki Güncel Gelişmeleri aktardı. ESSİAD 
Okuldan İşe Projesi kapsamında, Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mesleki eğitimde 
eğitimcinin niteliğini artırmak ve nitelikli teknik elemanın yetiştirilmesini desteklemek amacıyla, Türkiye 
genelindeki Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğretmenleri için düzenlediği Temel İklimlendirme 
Sistemleri Kursu çerçevesinde, Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan teknik öğretmenlere de  F-Gaz ile ilgili 
süreç hakkında bilgi verilmiştir.

F-Gaz Bilgilendirme Semineri Gerçekleştirildi

26 Haziran Dünya Soğutma Gününüz Kutlu Olsun

Dünya Soğutma Günü, tüm Dünya’da soğutma, iklimlendirme ve ısı 
pompalarının önemli rolünün altını çizerek sektörün gelişimini teşvik etmek 
amacıyla ilki bu sene olmak üzere 26 Haziran’da kutlanmaya başladı. 

ABD, Hindistan, Pakistan, Filipinler, Tayland, Avustralya, Afrika, Orta Doğu ve 
Avrupa’daki derneklerin Dünya Soğutma Günü’nün kabulü için destek verdiği 
etkinlik halkın bilinçlendirilmesine yardımcı olmak için bir fırsat yaratacak. 
Ayrıca HVAC-R organizasyonları ve profesyonelleri ile soğutma, iklimlendirme 
ve ısı pompaları endüstrisi ve teknolojisinin, modern yaşam ve toplumda 
oynadığı önemli rolün farkındalığının artırılması hedefleniyor.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Haziran ayında doğan;
A. Emre AKDOĞAN / Frigoterm
Ahmet ÇETİN / Güldem
Arif HEPBAŞLI / Şahıs
Deniz ZEYBEL / Klimatrio
Emre ODABAŞ / Aday
Murat ÜNLÜ / Termomak
Yusuf TÜRKOĞLU / Türkoğlu Mak.
Onursal Üyemiz Erdal TEKAN ve 
Genel Sekreterimiz Can İŞBİLEN’in 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 30 Haziran 2019, ikinci taksidinin ise 31 
Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi 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.

•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

2019 yılının üyelerimize ve sektör firmalarımıza güzel günler getirmesini dileriz.

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

Katılacağımız Fuarlar
ISK-Sodex İstanbul / 2019

Mostra Convegno Expocomfort İtalya / 2020
Chillventa Almanya / 2020

Katılım sağlanacak fuarlar, ESSİAD’ın çalışma takvimi doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

www.essiad.org.tr • essiad@essiad.org.tr

Reklamlarınızla markanıza değer katmak ister misiniz? 
Şimdiden yerinizi ayırtın 

avantajlı fiyatlardan yararlanın! 

Basılı Tiraj : 16.500 •  Dijital Tiraj: 75.600

85. Sayımız (Nisan-Mayıs-Haziran) 
Hazırlanıyor!

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.
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S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
Daikin “Çevre Raporu”yla Geleceğini Planlıyor

İklimlendirme sektöründe dünyanın öncü ve yenilikçi şirketi Daikin, 2018 yılı 
sürdürülebilirlik performansını paylaştığı “Çevre Raporu”nu yayınladı. Rapor; 
“Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir hedeftir” anlayışı ile yürütülen 
çalışmalar ışığında hazırlanan, “Çevre Vizyonu 2050”yi içeriyor. Her geçen gün 
büyüyen küresel çevre sorunlarının uzun vadede çözümüne katkıda bulunmak 
amacıyla hazırlanan Çevre Vizyonu 2050, Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zeka 
(AI) ve açık çözümler kullanarak dünyanın hava çözümü ihtiyaçlarını karşılarken 
güvenli ve sağlıklı bir çevre sunmayı ve aynı zamanda küresel çevre sorunlarının 
da çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.

Daikin, 2018 yılı sürdürülebilirlik performansını paylaştığı “Çevre Raporu”nu 
“5 Haziran Dünya Çevre Günü” kapsamında yayınladı. Dünyanın en saygın 
referans kurum ve kuruluşlarının hazırladığı verilerden yola çıkarak hazırlanan 
rapor, 2050 yılına gelindiğinde dünyanın iklim, enerji, nüfus gibi konularda 

hangi durumda olacağını ortaya koyarak, uzun vadede bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 
hazırlandı.  “Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir hedeftir” anlayışı ile yürütülen çalışmalar ışığında 
hazırlanan rapor aynı zamanda “dünyaya değer yaratma, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sürdürülebilir 
şehirler” gibi bir çok konuda kılavuz niteliğinde.

Daikin’in hedefi “2050 yılına kadar sıfır CO2 emisyonu” 

Isınma potansiyeline sahip soğutucu akışkanlar ile çevreye duyarlı ürünlerin kullanılmasını yaygınlaştırmaya 
çalışan Daikin, Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ışığında 2050 
yılına kadar sıfır CO2 emisyonu hedefi koydu.

Daikin Türkiye CEO’su Hasan ÖNDER, “2017 mali yılında Daikin’in konut tipi klimalardaki sera gazı 
emisyonlarının düşürülmesine yönelik dünya genelindeki çabaları neticesinde normal bir yıla kıyasla 54 milyon 
ton karbondioksit gazı (CO2) eşdeğeri tasarruf sağlanmıştır. Bunun en büyük nedeni, enerji verimli inverter 
teknolojisi ve daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip R-32 gazının kullanımıdır. Daikin, günümüzdeki 
ve gelecekteki tüm soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için evlere, işletmelere ve endüstriye en verimli 
ve güvenli çözümleri sağlamaya kendini adamıştır. Yaptığımız her şeyde çevreyi koruma sorumluluğumuzun 
tamamen farkında olarak, tüm politikalarımızı, uygulamalarımızı ve süreçlerimizi, merkezine çevresel 
sürdürülebilirliği koyarak geliştiriyor ve uygulamaya alıyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir 
hedeftir. Ekonomik ve ekolojik açından işimizi, yeşil ilkelere bağlı olarak yapıyoruz. Bu amaçla klimalar için 
geliştirmesini sağladığımız ve sektörün de kullanımına sunduğumuz R32 gazı en güzel örnektir.” dedi.

Daikin Türkiye, “Temiz Hava Elçileri” ile çocukları bilinçlendiriyor

Belçika ve Türkiye’deki gibi üretim tesislerinde “Green Heart Factory”, “Yeşil Kalpli Fabrika” sertifikasına uygun 
faaliyet gösteren Daikin; soğutma, ısıtma, nemlendirme ve genel olarak daha iyi bir hava kalitesi uygulayarak 
insanların sağlığına ve konforuna katkıda bulunmayı hedefliyor. Ayrıca endüstriyel soğutma çözümleri ve gıda 
soğuk zinciri için sağladığı çözümlerle de dünya genelinde gıda zayiatlarının azaltılmasına katkıda bulunarak 
dünyanın en büyük sorunlarından israfı önlemeyi amaçlıyor.

Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarından somut örneklerin yer aldığı raporda şu bilgilere yer veriliyor: “2005 
ile 2017 yılları arasında Daikin’in küresel net satışları 3 katına çıkarken buna karşılık dünya genelinde Daikin 
üretim tesislerinin sera gazı emisyonları %74 oranında azaldı. Daikin Avrupa Merkez Ofisi’nin Yeşil Kalpli 
Fabrika standardına çevre koruma faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 4 yeni standart daha 
eklendi. Yeni standartlardan olan “Gümüş tescil” ise bu yıl Belçika’daki Daikin Ostend fabrikasına verildi.
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Viessmann Seminerleri Devam Ediyor

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
Daikin ayrıca tüm dünyada “Hava İçin Orman” projeleri olarak adlandırılan biyo çeşitlilik projelerini 
desteklemeyi sürdürdü. Dünya genelinde milyonlarca insanın gezegenimize önem verdiğini göstermek üzere 
WWF tarafından başlatılan ışıkları söndürme hareketi “Dünya Saati”ne her yıl olduğu gibi Daikin Belçika ve 
Daikin Türkiye ofisleri desteğini sürdürdü. Daikin Türkiye, “Temiz Hava Elçileri” kapsamında çocukları temiz 
havanın önemi konusunda bilinçlendirmeye de devam etti.”

Daikin Çevre Vizyonu 2050

Daikin; ticari faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin neden olduğu CO2 emisyonlarını sıfıra düşürmek amacıyla 
her 5 yılda bir hedefler belirliyerek uygulamaya koyuyor. 

Daikin Çevre Vizyonu 2050, CO2 emisyonlarını şu 3 alana odaklanarak düşürmeyi hedefliyor; “daha verimli 
ürünler, binaların daha verimli çalışmasına yönelik çözümler ve soğutucu akışkanların geri kazanılması ve geri 
dönüştürülmesi”. 

Ürünlerle;
•Inverter ve diğer teknolojilerle enerji verimliliğinin teşvik edilmesini,
•HFC-32 ve küresel ısınma potansiyeli düşük olan diğer soğutucu akışkanların uygulanmasını ve gelecek 
nesil soğutucu akışkanların geliştirilmesi ve ısı pompası teknolojisinin teşvik edilmesini,
•Satın almadan geri dönüşüme kadar tüm yaşam döngüsü boyunca malzemelerin çevre üzerindeki olumsuz 
etkilerinin azaltılması,

Çözümlerle;
•Klimaların, ısı pompalarının, soğutma cihazlarının ve çevre ekipmanların, binaların ve yenilenebilir enerjinin 
entegre edildiği bir sistemde optimum çalışma sağlanması için enerji yönetiminin kullanımını,
•Soğutucu akışkanların geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini,

Havanın gücüyle;
•İnsanların sağlığını hava kirlenmesine karşı koruyan bir çevre geliştirmeyi,
•Hava kalitesini, örneğin ofis ve konut ortamlarında, yükselterek katma değer yaratmayı amaçlıyor.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin ve Makine 
Mühendisleri Odası’nın birçok il temsilciliğinin eğitim 
seminerleri programına destek olan Viessmann, 
“Endüstriyel Isı Pompaları ve Enerji Verimli Sistemler” 
başlıklı seminerlerini Mayıs ayında TTMD Samsun İl 
Temsilciliği ve MMO Antalya Şubesi’nde gerçekleştirdi 

Seminerler kapsamında; endüstriyel tesis, oteller ve 
konutlarda mahal ısıtması, soğutması ve kullanım 

suyu ısıtmasında kullanılabilecek ısı pompaları ve bu ısı pompalarının çalışma prensibi ile temel kavramları 
üzerine duruldu. Katılımcılar, ısı pompası sistemlerinin uygulamasında ve boyutlandırılmasında dikkat edilmesi 
gereken noktalar ile bu sistemlerin daha da verimli olmasını sağlayan ve en çevreci enerji kaynaklarından biri 
olan fotovoltaik sistemler ile entegrasyonu hakkında bilgilendirildi. Seminerler yoğun ilgi gören soru cevap 
bölümlerinin ardından sunumları gerçekleştiren Ürün Müdürü E. Utkan GEREK’e verilen teşekkür plaketleri 
ile son buldu.

https://www.daikin.com.tr/Basin-Medya/File/Daikin-Cevre-Raporu-2018.pdf
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S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
Mitsubishi Electric, “Çevre Vizyonu 2021” Hedefini Açıkladı

Global ölçekte öncü bir yeşil şirket olan Mitsubishi Electric, ileri teknolojisini dünya 
genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir 
bir dünya sağlamak için kullanıyor. Bu doğrultuda tüm faaliyetlerinde çevresel 
duyarlılığı önceliği olarak belirleyen marka, yüksek enerji tasarrufuna sahip 
çözümleriyle Türkiye’de çevre dostu binalar, fabrikalar ve alt yapı projelerinin 
iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri 
için iddialı bir çözüm ortağı olarak dikkat çekiyor. Mitsubishi Electric Türkiye 
Başkanı Şevket SARAÇOĞLU, markanın 100. yıldönümü olan 2021 yılına kadar 
ürün kullanımından ve üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını yüzde 
30’a varan oranda azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Dünyanın öncü yeşil şirketlerinden Mitsubishi Electric; evler, ofisler, fabrikalar, 
altyapılar ve hatta uzay için geliştirdiği teknolojik yeniliklerle toplumların 
yaşam kalitesini artırmak ve daha aydınlık bir gelecek sağlamak için çalışıyor. 
Sürdürülebilir dünyanın önündeki en önemli engelin iklim değişikliği olduğu 

bilinciyle hareket eden bir şirket olduklarını söyleyen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket SARAÇOĞLU, 
markanın çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade eden “Eco Changes” (Eko Değişim) ilkesi çerçevesinde 
hem çalışanlarının hem de toplumun eko-bilinç düzeyini artırmak için çalıştığını belirtti.

Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çerçevesinde 
geliştirildiğinin altını çizen Şevket SARAÇOĞLU, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu binalar, 
fabrikalar ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri 
sistemleri için iddialı bir çözüm ortağıyız” diyerek şu bilgileri aktardı;

“Dünyada mevcut kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılması gittikçe daha çok önem kazanıyor. 
Özellikle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan 
azaltılması gerekiyor. Mitsubishi Electric olarak enerji verimli ve çevreci fabrika otomasyon ürünlerimiz ile 
işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı 
olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı 
tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında, sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye 
dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Mitsubishi 
Electric tarafından icat edilen ve sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör 
hızını belirleme teknolojisi ile yüzde 35’e varan oranlarda enerji tasarrufu yapılarak yılda yaklaşık 1.400 kg CO2 
salımı azaltılabiliyor. Çevre Vizyonu 2021” doğrultusunda hareket ettiğini ifade eden Saraçoğlu; “Bu vizyon 
kapsamında; toplumun karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmaya, biyolojik 
çeşitliliğe saygı duyarak doğaya uyum sağlamaya ve çevre bilincini artırmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Mitsubishi Electric olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit 
salımını 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan karbondioksit salımını ise 1991 mali yılına göre 
yüzde 30’a varan oranda azaltmayı hedefliyoruz.”

Mitsubishi Electric’in, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI-World Resources Institude) tarafından geliştirilen 
su riski değerlendirme aracı WRI Aqueduct’u kullanarak, su riski tedbirlerine en çok ihtiyaç duyulan küresel 
üretim sahalarına öncelik verdiğini belirten Saraçoğlu, bunun sonucunda toplam su tüketiminin 40 bin 
metreküp azaltıldığını söyledi. Markanın arıtılan atık suların soğutma sistemlerinde yeniden kullanılması 
gibi bazı tedbirler sayesinde kümülatif su geri dönüşüm oranının iyileştirilmesine katkı sağladığını söyleyen 
Saraçoğlu, “Mitsubishi Electric, iklim değişikliği ile mücadele ve su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmaları 
ile CDP (Carbon Disclosure Project - Karbon Saydamlık Projesi) tarafından iklim ve su kategorilerinde en 
yüksek sıralama olan A listesine girmeyi başarıyor” diyerek sözlerini tamamladı.
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1 MEGA CLIMA West Africa HVAC Expo 11-13 Temmuz 2019 LAGOS NİJERYA

2 MEGA CLIMA East Africa 27-29 Ağustos 2019 NAIROBI KENYA

3 88. İzmir Enternasyonal Fuarı 06-15 Eylül 2019 İZMİR TÜRKİYE

4 Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve 
Sergisi

01-03 Ekim 2019 İSTANBUL TÜRKİYE

5 ISK Sodex 2019 02-05 Ekim 2019 İSTANBUL TÜRKİYE

6 POOLEXPO 2019 02-05 Ekim 2019 İSTANBUL TÜRKİYE

7 İntemak Doğu Marmara 2. İnşaat, Yapı 
Malzemeleri ve İş Makineleri Fuarı

10-13 Ekim 2019 KOCAELİ TÜRKİYE

8 EDIFICA 2019 02-05 Ekim 2019 SANTİAGO ŞİLİ

9 4.Proses Zirvesi ve Sergisi 22-24 Ekim 2019 İSTANBUL TÜRKİYE

10 8. Doğalgaz Kongresi ve 2.Doğalgaz Fuarı 
(INGAS 2019)

17-18 Ekim 2019 İSTANBUL TÜRKİYE

11 ENTECH 17-20 Ekim 2019 İSTANBUL TÜRKİYE

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


