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Değerli ESSİAD Üyeleri, Sevgili okurlar,
Derneğimizle ilgili oluşan haberleri ve de yapılan, yapılacak etkinliklerle
duyurularla yeniden beraberiz.
Sevgili arkadaşlarım 2018 yazını iyisiyle kötüsüyle bitirdik. Kimimiz yazı
çok güzel değerlendirirken soğutma ile ilgili uğraşan arkadaşlarımız işlerin
yoğunluğunun tadını ancak çıkaracaklardır. Sonbahara girdiğimiz şu günlerde
yeni umutlar yeni ümitlerle beklentilerimiz artmaktadır. En büyük beklentimiz
ekonominin bir an önce rayına oturup düzene girmesidir.

Okulların açılmasıyla yeni okula başlayacak çocuklarımıza, bir üst okula
gidecek çocuklarımıza ve ailelerine yeni eğitim döneminde başarılar dilerim.
Ayrıca sektörümüzü yakından ilgilendiren kışı rahat sorunsuz geçirebilmemiz için evlerimizde, bürolarımızda
klimalarımızın ve ısıtıcı gruplarımızın bakımlarını yaptırma zamanıdır.
Derneğimiz bu dönem de her zamanki gibi çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. İzmir Kalkınma
Ajansı (İZKA) Güdümlü Proje Desteği ile derneğimiz öncülüğünde Tire Organize Sanayi Bölgesi’ne İklimlendirme
Laboratuvarı kuruluyor. Kısa süre içinde yatırım çalışmalarına başlayacak olan Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme ve Soğutma Cihazları Sektör Laboratuvarı, EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Merkezi için
bilgilendirme toplantısı Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıya İZKA Genel Sekteri Dr. Mehmet
YAVUZ, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin
DÖNMEZ, Tire OSB Müteşebbis Heyet Başkanı ve TOBB Iklimlendirme Sektor Meclisi Baskan Vekili Metin
AKDAŞ, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet ŞANAL, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı ve ISKAV Yönetim
Kurulu Üyesi Taner TÖNET, ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin VATANSEVER, ile sektör dernekleri
temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. EHİS Laboratuvarının sektörümüze, ülkemize katkılarının büyük olacağı
inancım tamdır.
Bu arada yine üye ziyaretlerimize devam etmekteyiz. Yeni üyelerin derneğimize katılması için çalışmalarımız
devam etmektedir.
Derneğimiz okul işbirliği içinde sevgili öğretmenlerimize de sektörde olan yenilikleri tanıtmak adına Barlas
Soğutma Firmasına bir gezi düzenledik. Geziye farklı şehirlerden gelen 15 öğretmenimizle birlikte Çınarlı
MTAL’ı temsilen Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğretmeni Fevzi BALKAN , Derneğimizi temsilen
ise EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı. Bu geziler için fabrikalarının kapılarını
her zaman sektör adına açan Barlas Soğutma A.Ş. Genel Müdürü ve ESSİAD Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer
BARLAS’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Dönem Yönetim Kurulumuz’un, Ocak 2019’da yapılacak olan Genel Kurul Toplantısı’ndan önce e-bültene
yazdığım son yazımı dönem arkadaşlarıma,üyelerimize ve tüm okurlarımıza teşekkürlerimi ve sevgilerimi
ileterek bitiriyorum.
A. Sait GÜRSÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi
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ESSİAD’dan Haberler
İZKA Destekli EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Merkezi
ESSİAD Tarafından Kuruluyor

e-bülten

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Güdümlü Proje Desteği ile
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD)
öncülüğünde Tire Organize Sanayi Bölgesi’ne İklimlendirme
Laboratuvarı kuruluyor. Kısa süre içinde yatırım çalışmalarına
başlayacak olan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Cihazları Sektör Laboratuvarı, EHİS LAB Akredite
Test ve Analiz Merkezi için bilgilendirme toplantısı Tepekule
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Sektör ürünlerinin kapasite, performans, gürültü ve
elektriksel güvenlik testlerini tek çatı altında gerçekleştirecek
EHİS LAB hakkındaki toplantıya İZKA Genel Sekteri Dr.
Mehmet YAVUZ, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin
DÖNMEZ, Tire OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Metin AKDAŞ,
İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet ŞANAL ile sektör dernekleri temsilcileri ve
dernek üyeleri katıldı.

İZKA desteği
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr.
Mehmet YAVUZ İZKA Güdümlü Proje desteği
kapsamında hayata geçecek olan laboratuvarın
ülkeye önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.
Endüstriyel
havalandırma,
iklimlendirme
ve soğutma cihazları sektörünün İzmir’de
kümelenme potansiyeli en yüksek sektör olarak
belirlediklerinin altını çizen Yavuz, bu laboratuvarın
ülkeye kazandırılmasında pay sahibi oldukları için
gururlandıklarını ifade etti.
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ESSİAD’dan Haberler
Türkiye’de ilk olacak
Toplantıda konuşan ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan SEMERCİ sektörün büyük bir ihtiyacını
karşılayacak olan EHİS LAB Akredite Test ve Analiz
Merkezi kurma görevini Türkiye İklimlendirme
sektörünün desteğini alarak üstlendiklerini söyledi.
Tire OSB’de kendilerine tahsis edilen 5 bin metrekare
alanda kurulacak ve Türkiye’de bu kapasitede ilk
olacak EHİS LAB sayesinde, sektör firmalarının
artık ürünlerini yurt dışında test etmek zorunda
kalmayacağını açıklayan Semerci, “Bu sayede ürün
testleri için harcanan milyonlarca Liranın ülke içinde
kalması sağlanırken üretim de teşvik edilmiş olacak.
Laboratuvar ile teçhizat ve bilgi birikimi bakımından daha da gelişecek sektör teknoloji üreten bir yapıya
kavuşup ihracat kapasitesinin artması ile Türkiye’ye daha çok ekonomik katkı sağlayacak” dedi.
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BASINDA ESSİAD
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Essiad’dan Haberler
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Dernek Merkezimize Ziyaret
05.09.2018 tarihinde dernek merkezimizde; Çınarlı
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı
Özgür AK, Çınarlı MTAL Teknik Öğretmeni Fevzi
BALKAN ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül
SEVER MENKÜ’ nün katılımıyla, 2018-2019 öğretim
yılı Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı mesleki
eğitimde yapılabilecek çalışmalar hakkında toplantı
gerçekleştirdik. İklimlendirme ve soğutma alanında
eğitimcinin eğitimi ve meslek lisesi öğrencilerimizin
gelişimi için fikir alışverişinde bulunuldu.

TTMD ve MMO İzmir Şubesi ile Birlikte Yenilenebilir Enerjiyle İklimlendirme Semineri Düzenledik
22 Eylül 2018 tarihinde; TTMD, ESSİAD ve MMO İzmir Şubesi ortaklığında, “Yenilenebilir Enerjiyle İklimlendirme”
konulu seminer gerçekleştirildi. İzmir Tepekule Kongre Merkezi Akdeniz Salonu’ndaki etkinliğe, Konuşmacı
olarak Prof. Dr. Günnur KOÇAR, Prof. Dr. Birol KILKIŞ, Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA ve Prof. Dr. Halime PAKSOY
katılırken Seminer Moderatörlüğünü Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR yaptı.
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Temel İklimlendirme Sistemleri Kursu Kapsamında Barlas Soğutma Firmasına Teknik Gezi Düzenledik
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 kapsamında, 15 öğretmenimiz ile
birlikte üyelerimizden Barlas Soğutma firmasına teknik gezi düzenledik. İlgili geziye Çınarlı MTAL’ı temsilen
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğretmeni Fevzi BALKAN ve derneğimizi temsilen EHİS LAB Proje
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı. Barlas Soğutma A.Ş. Genel Müdürü ve ESSİAD Yönetim Kurulu
Üyemiz Ömer BARLAS’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

01/09/2018 - 30/09/2018 • Sayı: 80

9

essiad

e-bülten

ESSİAD’dan Haberler
Saymandan
14 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulumuzda, EHİS LAB Projemizin
idari giderlerinin desteklenmesi amacıyla dernek üyelerimizin yıllık aidatlarını iki
kez ödemelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, ödemelerin
kolaylaştırılması için yıllık aidatın 4 eşit taksit ile ödenmesini uygulamaya almış
ve kredi kartı ile ödeme altyapısını oluşturmuştur. Henüz 2018 yılı ödemelerini
tamamlayamamış üyelerimize bu konuyu hatırlatır, ödemelerini gerçekleştirmiş
üyelerimize bu vesile ile teşekkür ederiz.
Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel
Temsilcilerinden Eylül ayında doğan;

Üyelerimizin

Kirkor Sinanoğlu
Karyer
Seçkin Tuncer Erdoğmuş
Doğu
Bülent Kaptan			Şahıs
Cengiz Önder			Daikin
Süleyman Akçin		
Ege Vizyon
Turan Muşkara		
İmas
Onur Ovalı			Greencooler
Mehmet Koç			Termosan ‘in doğum
günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.

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.
www.essiad.org.tr
Web sitemizde oluşturulan reklam alanlarında, firma
reklamlarınız ile tanıtımınızı yaparken, derneğimize
destek olabilirsiniz. Reklam alanlarımız sizlerden
gelecek taleplere göre değerlendirilmekte ve ilgili
alanlarda kayan reklamlar şeklinde yayınlanmaktadır.
Web sitesi reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı bilgiyi
dernek merkezimizden alabilirsiniz.
Soğutma Dünyası
dergimiz, Turkcell’in dijital
dergi okuma platformu
olan DERGİLİK’te
yayınlanmaktadır.
Güncel sayılarımıza
Turkcell Dergilik
uygulamasından
ulaşabilirsiniz.
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Ven Grup Firma Sahibi Hüsamettin
ÖZTÜRK:
“Meslektaşlarımıza ve firma sahiplerine düşen
görev genç arkadaşlarımızın ellerinden tutup
daha duyarlı davranmaları, onların önlerini
açmaları, mesleği sevdirmeleri. Bu şekilde
örnek olmayı amaçlamalıyız.”

• Bize biraz kendinizden ve şirketinizden bahsedebilir misiniz?
Merhaba ben Hüsamettin Öztürk 1972 yılında Ardahan’da doğdum. Belli bir süre sonra ilk önce Ankara
sonra ise İzmir’e yerleştik. 1987 yılında ilk olarak mesleğime adım attım. 2003 yılında ise Öztürkler Teknik
Havalandırma ve Mekanik Tesisatı hayata geçirdik. Şuanda ise İzmir’de Kurulu olan İzmir Havalandırmacılar
Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda meslek komitesi üyesiyim. Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Üyesiyiz. Firmamız, Türkiye’de söz sahibi şirketlere havalandırma
konusunda hizmet veren bir kuruluş olmakla birlikte hizmetlerinde ve ürünlerinde kaliteden taviz vermeden
müşteri memnuniyeti ön planda tutularak, hedeflerini her geçen gün yükseltip daha geniş kitlelere hizmet
sunmayı amaçlayan bir kurumdur.
• Şirket faaliyetleriniz ile ilgili bir değerlendirme yaparsak, yeni dönemde hedefleriniz ve projeleriniz ile
ilgili neler yapmayı planlamaktasınız?
Sektörümüz, ülkemizde ve özellikle faaliyette bulunduğumuz Ege bölgesinde güçlü bir sektördür. Fakat her
geçen gün gelişen teknoloji ve müşteri isteklerine göre kendimizi geliştirip doğru zamanda istenilen şekilde
çözümlerimizi sunuyoruz. Yeni dönemimizde aynı bu yolu izleyerek istenilen zaman ve yerde müşterilerimize
yüksek kalitede çözümler sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda şirket olarak dış piyasaya daha da açılıp ihracatımızı arttırıp mikro ölçekte firmamızın marka değerini arttırırken makro ölçekte ülke döviz rakamlarına girdi
sağlamayı amaçlıyoruz. Bu şekilde yurt içi satışlarımızda %30 artış öngörüyoruz.
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A i l e m i z e Ye n i K a t ı l a n Ü y e l e r i m i z d e n
• Pazarlama ve üretim stratejinizi hangi faktörler üzerine oluşturuyorsunuz?
Şuanda gelişen rekabet unsurlarına ve teknolojiye ayak uydurmaya çalışmaktayız her firma gibi. Bu yolda
ise yeni yenilikler yeni stratejiler geliştiriyoruz. En önemli stratejimiz son zamanlarda marka konumlandırmamız oldu. Örneğin eskiden Öztürkler Teknik adımızla varlığımızı sürdürüyorduk. Şimdi ise global bir marka
olayı amaçlıyoruz. Ve bunun içinde gerekli olan adımları atıyoruz. Mesela artık “VENGRUP” adımızla faaliyet
göstermekteyiz. Çünkü marka herkes için önemli bir konudur. Logodaki renkler bile insan zihninde ayrı bir his
uyandırır ve farkı ortaya koyar. Bir diğer stratejimiz ise ürün stratejimiz, ürünlerimizde kullandığımız her şeyin
kaliteli ve en uygun fiyatlarla olmasına özen gösteriyoruz.
• Genel bir değerlendirme yapmak istersek sektörün Türkiye ve Dünyadaki durumunu nasıl görüyorsunuz?
Meslek hayatınıza ilk başladığınız zamandan bu zamana kadar sektörün geldiği nokta nedir?
Sektörümüz gerek Türkiye’de gerek dünyada çok önemli bir konumdadır. Çünkü havalandırma insan hayatı
için oldukça önemlidir. Dışarıda bile bu kadar çok kirli havaya maruz kalırken, kapalı ortamlarda bu havaya
daha çok maruz kalıyoruz. Kapalı ortamlarda soluduğumuz hava bizler için en kaliteli şekilde olmalıdır. Çünkü
artık bizlerin zamanı gün içerisinde daha çok kapalı ortamlarda geçiyor. Bunun birçok nedeni var. Artan nüfus
oranı, alışveriş merkezlerinin çoğalması ve her şey elimizin altında olduğu için alışveriş merkezlerinin daha
çok tercih edilmesi, çalışan nüfus arttığı için iş merkezlerinin artması ve hatta her geçen gün çıkan farklı hastalıklar yüzünden hastanelerin bile kalabalıklaşması gibi. Böyle yerlerde ise havalandırma olmazsa olmazlar
arasında. Meslek hayatıma başladığımda da önemliydi tabi sektörüm ama bu kadar bilinçli değildi herkes bazen ihmal edilebiliyordu. Ama artık bir zorunluluk gibi.
• Ar-Ge çalışmalarınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmesi ve ihracatın güçlendirilmesi ile ilgili sizin önerileriniz nelerdir? Sektörde üretilen cihazların geçmişteki ve şu anki
durumu kıyaslandığında günümüz ürünlerini yeterli görüyor musunuz?
Günümüzde Ar-ge çalışmaları oldukça önemlidir. Ülke ekonomileri arasında rekabet en çok bilim ve teknoloji
alanlarında yaşanıyor. Bizimde hem ülke hem de firma olarak gerek yerel sektörümüzde gerekse uluslararası alanda kendimizi Ar-Ge yönünden de güçlü kılmalıyız. Tabii ki bizim de bu alanda çalışmalarımız olmakta.
Ülkemize, sektörümüze ve firmamıza yenilikler gelişmeler yapmaktayız. Öte yandan cihazların geçmişteki ve
bugünkü durumlarına bakınca tabii ki oldukça farklılıklar var. Ve olumlu yönde olan bir gelişme söz konusu.
Teknolojiye ayak uyduruyoruz. Ama daha tam olarak yeterli değiliz, daha çok çalışılması gerekiyor.
• Şu anki mesleki eğitim ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Örneğin nitelikli personel konusunda yaşanan
sıkıntı ile ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir?
Mesleki eğitim olarak meslek liselerinin yetersiz olduğunu, daha çok staja dayalı ders yapılıp bu mesleğin
çocuklara sevdirilmesini ve öğretilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilirsiniz ki teoride
öğrenilen şeyler gerçek hayatta aynı olmuyor ve bunun için pratik derslerinin ve stajlarının arttırılıp, mesleğe
daha çok yönlendirilmeli gençler.
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• Takdir edersiniz ki iş hayatı insanın hayatını doğrudan etkilemektedir. Sizin iş hayatınızda karşılaştığınız
zorluklar nelerdir? Bu noktada yaşadığınız tecrübeleri genç meslektaşlarınıza aktarabilir misiniz? Veya
yaşadığınız anılardan birkaç kesit aktarabilir misiniz?
Öncelikle meslek hayatımda karşılaştığım birçok zorluk ve edindiğim birçok tecrübe tabi ki var. Bunlardan
kısaca bahsedecek olursam; bizim meslek hayatına başladığım dönemle bugünkü dönemi kıyasladığım zaman gençlerin şuanda daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü iletişim daha rahat bir hal aldı, istenilen her
türlü bilgiye erişim daha da kolaylaştı. Bizim zamanımızda bunlar daha zordu. Ülkemizde şuanda ve önceki
zamana bakıldığında birçok ekonomik kriz gördük ve bu zorluklarla baş etmeyi öğrendik. Gençlere, ülkemize
katma değer sağlayacak olan ihracata daha çok önem vermelerini tavsiye ederim.
• Derneğimizin faaliyetleri ve yürütmüş olduğu projeler hakkında neler düşünüyorsunuz?
Sektörümüz ile ilgili oldukça yararlı bir dernek ve her konuda duyarlı davranılıyor. Fuarlar, seminerler, haberler, reklamlar vs. ESSİAD bu anlamda oldukça hassas davranıyor ve bizim için faydalı bir sosyal sivil toplum
kuruluşu olarak görüyoruz.
• Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
Son olarak gençlerimize söylemek istediğim; Ellerinin altındaki teknolojiye ve bilgiyi daha özverili kullanmaları
ve daha global düşünüp hareket etmeleri. Bu şekilde dünya pazarına iyi adapte olmalarını isterim. Bunun için
gençlerimizin Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına daha çok dikkat etmelerini öneriyorum. Meslektaşlarımıza ve
firma sahiplerine düşen görev genç arkadaşlarımızın ellerinden tutup daha duyarlı davranmaları, onların önlerini açmaları, mesleği sevdirmeleri. Bu şekilde örnek olmayı amaçlamalıyız.
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Hamza Sonkur, İSKİD Eurovent Ayna Komisyonu Başkanı oldu
ALDAĞ A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Hamza Sonkur,
İSKİD’in Eurovent Derneği çalışmalarını eşgüdümlü takip
etmek ve çalışmalarda etkin biçimde yer alabilmek için
oluşturduğu Eurovent Ayna Komisyonu Başkanı oldu.
Uluslararası iklimlendirme platformlarında söz sahibi
olmak, iklimlendirme alanında oluşturulan ya da
oluşturulacak standartlara müdahale edebilmek,
standartların gelişimine katkı sağlamak, iklimlendirme
cihazlarının yeni kural ve önlemlerle enerji verimliliğini,
kalitesini ve konforunu artırıcı uygulamalara önderlik
etmek amaçları ile oluşturulan komisyonlardan Eurovent
Ayna Komisyonu, Eurovent’te Türkiye’nin iklimlendirme
sektöründeki güçlü yapısını etkileyebilecek kararların
verilmesinde etkin rol almak, ürün çalışma grup
toplantılarını takip ederek, sektörü etkileyen gelişmeleri
doğru bir şekilde sektöre aktarmak için çalışıyor.
Friterm Kuru Soğutucu Ürünlerine Eurovent Sertifikası
Friterm, uzun süredir üzerinde çalıştığı EUROVENT sertifikasyon
sürecinin Ağustos 2018 itibariyle olumlu olarak sonuçlandığını ve Kuru
Soğutucu ürünlerinin EUROVENT sertifikasyon kurumu, ECC tarafından
sertifikalandırıldığını duyurdu.
Bu güzel haberin ardından Friterm Genel müdürü Naci ŞAHİN yaptığı
açıklamada: ‘ Sertifikanın Pazarda bize fark yaratan yeni bir araç olacağına
ve güç vereceğine olan inancım tamdır.
Projede çok yoğun emek harcayan AR&GE ekibimize ve sürecin başarı
ile sonuçlanmasında katkısı olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve
başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum.’ dedi.
Friterm AR&GE Müdürü Hüseyin ONBAŞIOĞLU ise ‘Kuru soğutucu
ürünlerimize Eurovent sertifikası almak firmamız için önemli bir aşamadır.
Ürün Seçim Yazılımımızda ve ilgili ürün kataloglarında paydaşlarımıza
sunmuş olduğumuz tüm ısıl, basınç kayıpları ve akustik performans
değerlerinin kesinliği ve doğruluğu EUROVENT tarafından da tasdiklendi.
Bu sertifikanın bizi hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarda daha da üst seviyelere taşıyacağına inanıyorum.
Kullanıcılarımız artık ihtiyaç duydukları performans için katalog verileri üzerinden veya Friterm ürün seçim
yazılımını (FPS6.x) kullanarak kendilerine uygun ürünü emin olarak seçebilirler.’ dedi.
Eurovent Sertifikasyonu, ürünlerin bağımsız kontrollere tabi tutulduğunu ve doğru bir şekilde
derecelendirildiğini garanti eder. Bu sembol, projeciler, mekanik müteahhitler ve son kullanıcılara, katılımcı
tarafından pazarlanan ürünlerin doğru bir şekilde sınıflandırıldığını garanti eder. İyi tanımlanmış prosedürlere
dayalı üçüncü şahıs testleri ile elde edilen ürün performans karşılaştırması, tüm imalatçılara açık bir pazarda,
sağlıklı ve adil bir rekabet sağlar. Avrupa İklimlendirme Endüstrisinin güvenilirliği, Eurovent Sertifikasyon Şirketi
tarafından kurulan ve yönetilen gönüllü sertifika programlarının varlığıyla açık bir biçimde gösterilmektedir.
14
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Eurovent Sertifikasyon Programlarının amacı ürünlerin derecelendirmesine yönelik ortak bir kriterler dizisi
oluşturmaktır. Sertifikalı ürünlerin ayrıntılı biçimde tanımlanması sayesinde, ayrıntılı karşılaştırma ve
performans kalifikasyon testleri uygulamaya gerek olmadığından, mühendislerin işi kolaylaşır. Danışmanlar,
projeciler ve kullanıcılar ürünleri, katalog verilerinin doğruluğuna güven içerisinde seçebilirler.

Eurovent Derneği’nin iki yılda bir düzenlediği Eurovent Summit, 2020 yılında Antalya’da
gerçekleştirilecek
25-28 Eylül tarihleri arasında İspanya’nın Sevilla
şehrinde düzenlenen Eurovent Summit 2018
zirvesinde alınan karar ile bir sonraki organizasyon
Antalya’da gerçekleştirilecek.
Sevilla’daki
programa İSİB Yönetim Kurulunu temsilen
Murat Bakanay ve Cem Savcı katılım sağladı.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin
ilk kez Connectivity Partner olduğu Eurovent
Summit organizasyonunun Türkiye’de yapılacak
olmasının Türk İklimlendirme sektörü açısından
önemli olduğu ifade edildi. Söz konusu etkinliğe
sponsor olunmasının İSİB ve Türk İklimlendirme
Sektörü’nün bilinirliğinin artırılması noktasında
büyük fayda sağladığı ve bir sonraki faaliyetin
Türkiye’de gerçekleştirilmesi için önemli bir etken
olduğu ifade edilirken, Türk firmalarının da zirvede özellikle komitelerde aktif bir şekilde yer aldığı ve yüzlerce
yabancı sektör temsilcisi ile bir araya geldiği kaydedildi.
Avrupa’nın her yerinden Avrupa Birliği üyesi olan veya olmayan dernekleri ve üreticileri temsil eden Eurovent
Derneği’nin, kuruluşundan itibaren yıllar boyunca Avrupa HVAC&R endüstrisini bir araya getirdiği belirtilirken,
derneğin ticaret engellerini azalttığı, mevzuat ve standartların şekillenmesinde aktif rol oynadığı ifade edildi.
Zirve’nin açılış konuşmasını yapan Eurovent Dönem Başkanı Naci Şahin, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
Birliği’nin sektörün en büyük organizasyonlarından biri olan Zirve’ye ilk defa sponsor olduğunu belirterek, bir
sonraki zirvenin 2020 yılında Antalya’da yapılacağını ve bunun Türk iklimlendirme sektörü açısından önemli
bir organizasyon olacağını kaydetti. Zirveye yüzlerce sektör temsilcisinin katıldığını ve Eurovent’in bu nedenle
önemli bir misyonun yüklenicisi olduğunu vurgulayan Şahin, Eurovent Summit’te ürün grupları çalışmaları
ve sektördeki son gelişmelere dair yapılan görüş alışverişlerinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Şahin,
Zirveye katılanların İSİB’e ve Türk iklimlendirme sektörüne ilgisinden de memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.
Öte yandan Zirve’de Ortadoğu pazarının sektör için önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtilirken, Avrupa
menşeili ürünlerin Uluslararası pazarlarda geliştirilmesi gerektiği, Eurovent markalı ürünlerin yeni pazarlara
girişine yönelik yapılması gerekenler, Orta Doğu pazarında yapılanlar, kurulan yeni yapının çalışmaları ve nihai
ilerleme planları da öne çıkan konular oldu.
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Daikin’den güvenli ve tasarruflu kombi performansı için ‘5 Kritik Nokta Bakımı Kampanyası’
Kombi kullanıcılarını kışa hazırlamak ve olmadık zamanlarda beklenmedik sorunların önüne geçmek için
her yıl ‘5 Kritik Nokta Bakımı’ kampanyası düzenleyen Daikin, bu yıl da 30 Kasım’a kadar indirimli bakım
hizmeti sunuyor. Verimlilik ve güvenlik açısından büyük önem taşıyan periyodik bakım, cihazın ömrünü
uzatırken onarım ve işletme maliyetlerini de düşürüyor.
Verimli ve uzun ömürlü cihazları ile bilinen Daikin, kombi kullanıcılarını
sorunsuz bir kışa hazırlanmaya davet ediyor. Soğuk günlerde birdenbire
ortaya çıkıp, kullanıcıları zor durumda bırakan sorunları önlemek için her yıl ‘5
Kritik Nokta Bakımı’ kampanyası düzenleyen Daikin, 30 Kasım 2018 tarihine
kadar indirimli fiyatlarla uzman bakım fırsatı sunuyor.
Daikin ve Airfel markası altındaki kombileri kapsayan bu kampanya ile
kullanıcılara kombilerini yıllar boyunca ilk günkü verim ve tasarruf oranları
ile kullanabilecekleri uyarısı yapan Daikin, periyodik bakımın önemine dikkat
çekiyor. Daikin’in “brülör temizliği ve kontrolü, eşanjör temizliği, emniyet
donanımları kontrolü, gaz ayar kontrolleri ile devre elemanları kontrolü ve
filtre temizliği” gibi en önemli 5 noktayı kapsayan kampanyası, bunun yanı
sıra bir dizi ayarı da içeriyor.
KOMBİ BAKIMI NEDEN ÖNEMLİ
Bu kampanya ile öncelikle güvenli kombi kullanımının önemini
vurgulayan ve kullanıcıları bu konuda bilinçlendirmeyi
amaçlayan Daikin Isıtma Grubu uzmanları, bakımın önemini
şöyle anlatıyor: “Kombinizin ilk günkü verimi ve güvenliği
ile uzun yıllar çalışabilmesi, performansını yükseltip, enerji
tasarrufu sağlayabilmesi için periyodik bakım yapılması
gerekiyor. İnsan sağlığı ve güvenliğinin ön planda olduğu
kombilerde, üreticinin önermiş olduğu periyodik bakım
işlemlerinin mesleki yeterliliği sağlanmış servis ekiplerince
yapılması, ileride yaşanabilecek muhtemel arızaların bakım
sırasında tespit edilerek, giderilmesine olanak sağlıyor.
Kombinizin yıllarca verimli ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi, bunun yanı sıra onarım ve işletme maliyetlerinin
düşürülebilmesi için kışa girmeden periyodik bakımının yapılmasını öneriyoruz.”
ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR
Uzmanlar tarafından yapılan kombi bakımı ile gaz ve hava karışım oranları kontrol edilip gaz tüketim sorunları
çözülürken, fan fonksiyonlarının kontrolü ve temizliği de gerçekleştiriliyor. Yapılan ayarların elektrik sarfiyatını
azalttığına ve enerji tasarrufu sağladığına dikkat çeken uzmanlar, şu bilgileri veriyor: “En önemlisi can güvenliği
için tüm emniyet sistemlerinin, faaliyet ve sağlamlıklarının kontrol edilmesidir. Bütün bunların yanı sıra verimli
yanma ve uygun değerlerde atmosfere salınan egzoz gazının azaltılması, çevreye ve topluma duyarlılık adına
hepimizin önceliğidir. Uzman Daikin ekiplerinin bakımı sayesinde kombinizin çevreye verdiği zarar minimuma
indirilebiliyor.”
‘
5 Kritik Nokta Bakımı’ kampanyasından 85 TL’den başlayan indirimli fiyatlarla
yararlanmak isteyen kombi kullanıcıları, Daikin yetkili servislerinden veya
444 999 0 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alabiliyor.
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FORM’dan çalışanlarına outdoor takım çalışması etkinliği
Form Şirketler Grubu çalışanları 08 Eylül Cumartesi günü Polenezköy’de
outdoor takım çalışması eğitimi aldı.
Form İstanbul Merkez Ofis yönetici ve çalışanlarından 70 kişinin katıldığı outdoor takım çalışması eğitimleri,
Resital Park Polenezköy’de kahvaltı ile başladı. Uzman eğitimciler tarafından dört takıma ayrılan FORM
çalışanları, çeşitli takım oyunları ile iletişim becerilerini kullanıp, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini
geliştirip takım ruhu yaratarak verilen hedeflere ulaştılar. Oyunlarda “Çekirgeler” isimli takım, gösterdikleri
performans ile birinci oldu.
Çalışanların kişisel gelişimlerine firma olarak önem verdiklerini ifade eden Form Operasyon Koordinatörü
Özden Korun, “İş ortamında çalışanların iletişim becerilerini kullanarak birbirlerini dinlemeleri, bilgilerini
paylaşmaları ve bir takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını önemsiyoruz. Çalışanlarımıza yönelik bu tarz
kurum içi eğitim çalışmalarının, iş süreçlerine kalıcı olarak pozitif etkiler yaratacağına inanıyoruz” dedi.
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1

AHR Expo Mexico

02-04 Ekim 2018

MEKSİKO

MEKSİKA

2

Chillventa 2018

16-18 Ekim 2018

NÜRNBERG

ALMANYA

3

MEGA CLIMA

08-10 Şubat 2019

BAĞDAT

IRAK

4

IBATECH 2018

06-08 Aralık 2018

GAZİEMİR

İZMİR

5

ISH Frankfurt 2019

11-15 Mart 2019

FRANKFURT

ALMANYA

6

HVACR Vietnam 2019

27-29 Mart 2019

HO CHI MINH

VIETNAM

7

MEGA CLIMA

09-11 Temmuz 2019

LAGOS

NİJERYA

8

MEGA CLIMA

05-07 Eylül 2019

NAIROBI

KENYA

9

MEGA CLIMA

21-24 Kasım 2019

10

ISK-SODEX 2019

02-05 Ekim 2019

İSTANBUL

TÜRKİYE

11

Euroshop 2020

16-20 Şubat 2020

DUSSELDORF

ALMANYA

18

CEZAYİR
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