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Değerli ESSİAD Üyeleri, Sevgili Okurlar,
Öncelikle ülkemizde yaşanan ve en küçüğümüzden en büyüğümüze
hepimizi gündelik hayatımızda, iş hayatımızda ve sosyal hayatımızda,
yani her alanda olumsuz etkileyen ekonomik zorlukların en kısa zamanda
iyileşmesi ve atlatılması dileklerimle başlamak istiyorum.
Yine sektör olarak etkinlikler, fuarlar ve üye ziyaretlerimizde yoğun
olarak geçirdiğimiz bir Ekim ayını geride bıraktık. Derneğimiz için oldukça
heyecanlı bir ay idi. ESSİAD ve sektörümüz için en önemli proje olan EHİS
LAB projemizin yer değişikliğinden dolayı devam eden aşamalardan
bir tanesini İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), proje ortaklarımız, sektör sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siz değerli üyelerimizin katılımıyla
tamamladık. Devam eden sayfalarda bu konudaki bilgileri ve basında
çıkan haberleri okuyabileceksiniz.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)’nin her yıl düzenlediği
“Sektör Buluşması” toplantısı eş zamanlı olarak ASHRAE RAL CRC ile
birlikte Antalya Spice Otel’de gerçekleşti. Yerli ve yabancı yaklaşık 400
sektör temsilcisinin bir araya gelme fırsatı yakaladığı toplantıda sektörün ihtiyaçları, beklentileri ve hedefleri
konuşuldu. ESSİAD olarak katılım sağladığımız bu buluşmada program boyunca konusunda uzman konuklar
tarafından katılımcılara seminerler de verildi.
Yine geçtiğimiz ay, Yönetim Kurulu olarak üyelerimize ziyaretler gerçekleştirdik. Bu kapsamda, Cantek A.Ş.,
Ergül Teknik, Uzay Mühendislik ve Ekofin firmalarını ziyaret ederek hep birlikte olma fırsatını yakaladık.
Yönetim kurulumuz; zaman ve programlar imkân verdiği ölçüde, tüm üyelerimizi ziyaret etmek, yönetim
kurulumuzun faaliyetleri hakkında bilgi sunmak ve üyelerimizin derneğimizden olan beklentilerini öğrenmek
çabasındadır.
İklimlendirme sektörünün önemli fuar organizasyonlarından biri olan Chillventa Fuarı, Nürnberg’de 16-18
Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Üyelerimiz ve sektör bileşenleri olarak 9’u milli olmak üzere toplam
58 firmamızın ürünlerini ve faaliyetlerini tanıtma fırsatı bulduğu fuardan tüm katılımcılar memnun ayrıldı.
Geçen sene yaklaşık bu zamanlarda başlayan, derneğimizin yürütücülüğünü üstlendiği, T.C. İçişleri Bakanlığı,
Dernekler İl Müdürlüğü tarafından desteklenen “Okuldan İşe Projesi”nde sona yaklaştık. Bir yıl süreli projemiz
kapsamında, sektörümüze nitelikli iş gücü kazandırabilmek amacıyla üyelerimizin iş kollarına uygun öğrenci
yetiştiren meslek liselerini, meslek yüksek okullarını ve nihayetinde üniversitelerimizin ilgili bölümlerini ziyaret
ettik, öğrenci kardeşlerimizi siz değerli üyelerimizin fabrikalarına götürdük, teknik geziler düzenledik, onlara
eğitimler vererek ve ürün tanıtımları yaparak mezun olduklarında sektörümüzü tercih etmelerini sağlamaya
çalıştık. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler sırasında siz değerli üyelerimiz de staj ve işe alımlar gerçekleştirerek
bizlere projemizi yürütmekte destek oldunuz. Birlikte gerçekleştirdiğimiz projemize bugünden sonra dernek
imkanlarımız dahilinde devam edeceğiz. Biliyoruz ki “en değerli kaynağımız, insan kaynağımız”…
Sözlerimi burada bitirirken, 2019 yılı Ocak ayında yepyeni bir döneme başlayacağımız Genel Kurulu’muzda
görüşmek dileği ile sevgi ve barışla kalın.
Saygılarımla,
Ebru KARAKIRAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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İklimlendirme Sektörü Antalya’da Bir Araya Geldi

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin her yıl düzenlediği Sektör
Buluşması toplantısı, eş zamanlı olarak ASHRAE RAL CRC ile birlikte Antalya
Spice Otel’de gerçekleşti. Yerli ve yabancı yaklaşık 400 sektör temsilcisinin
bir araya gelme fırsatı yakaladığı toplantıya derneğimizi temsilen Yönetim
Kurulumuzdan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer BARLAS ve
Serhan GÜNDOĞAR, EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ
katıldı. Toplantıda sektörün ihtiyaçları, beklentileri ve hedefleri konuşuldu.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet ŞANAL, yaptığı açılış konuşmasında iklimlendirme sektöründe
ithalat hacminin gerilediğini söyledi. Şanal, “İthalat verilerini incelediğimizde Türkiye’nin ithalatı artarken,
sektörümüz ithalatının azaldığını görüyoruz. Türkiye’nin toplam ithalatından aldığımız pay 2016 yılında % 2.81
seviyesinde iken 2017 yılında % 2.3’e geriledi. Bu sektörümüz için sevindirici bir gelişmedir” diye konuştu.
2017 yılını 4 milyar ihracat ile tamamladıklarını, 2018 yılında ise 5 milyar dolar ihracat ve % 20 oranında
büyümeyi hedeflediklerini kaydeden Şanal, 2018 yılının 9 aylık ihracat rakamının ise 3 milyar 350 milyon
dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Sektör ihracatında Almanya başta olmak üzere İngiltere ve İtalya’nın başı
çektiğini belirten Şanal, “İhracat çıtamızı yükseltmek, Avrupa pazarlarındaki başarımızı dünya pazarlarına
taşımak ve Türk iklimlendirme sektörünü global arenada tanıtmak için uzak pazarları hedef aldık. 20182019 yılında Güney Amerika ve Afrika başta olmak üzere pek çok ülkenin kapısını aralayacağız. İklimlendirme
sanayicisini uzak pazarlara taşıyacağız” diye konuştu.
“İhracatın ithalatı karşılama oranı arttı”
Sektörün 2017 yılında 1,6 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının % 70
seviyesinde olduğunu ifade eden Şanal, 2018 yılında bu oranın % 77 seviyesine ulaştığını, hedeflerinin bu
oranı daha da yukarılara taşımak olduğunu sözlerine ekledi.
“Seminerler ilgiyle izlendi”
Toplantıda İSİB ve ASHRAE üyeleri bire bir görüşme imkânı elde ederken, program boyunca konusunda
uzman konuklarca katılımcılara seminerler de verildi. ‘‘Güncel Dünya ve Türkiye Ekonomisi’’, ‘‘İyi Hissetmeyi
Seç’’, ‘‘İş Hayatında Algı Yönetimi’’, ‘‘İş Hayatına Helikopter Bakış’’ ve ‘‘Kıssaların En Güzeli’’ konulu programlar
katılımcılara sunuldu. Öte yandan Sektör Buluşması’na sponsor olan AFS Boru Sanayi A.Ş, Aldağ A.Ş, Üntes
A.Ş, İnka ve yabancı sponsorlardan Durkee yetkilileri firma tanıtımında bulundu.
01/10/2018 - 31/10/2018 • Sayı: 81

3

essiad

e-bülten

ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD Üye Ziyaretlerine Devam Ediyor
ESSİAD üye ziyaret programı çerçevesinde;
03.10.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray
KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi Serhan GÜNDOĞAR ve
EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün
katılımıyla Cantek A.Ş Genel Müdürü Hakan Can KARACA’yı
ziyaret ettik. İlgili ziyarette Cantek üretim tesisi gezilmiş
olup, tasarım ve üretimini gerçekleştirdikleri ürünler ve
sistemleri hakkında bilgi bilgi alındı.

22.10.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül
SEVER MENKÜ’nün katılımıyla Ergül Teknik Soğutma
ve Mutfak Dek. San. İth. İhr. Ltd. Şti. firma sahibi Halil
GÜLADA’yı ziyaret ettik. Derneğimizin yürüttüğü mevcut
proje ve faaliyetlerimiz kapsamında görüş alışverişinde
bulunulurken, showroom gezilerek ürünleri ile ilgili bilgi
sahibi olundu.

Üye ziyaret programının devamında; Yönetim Kurulu
Başkanı Hakan SEMERCİ ve EHİS LAB Proje Koordinatörü
Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılımıyla, derneğimizin
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Uzay
Mühendislik firma sahibi Akın KAYACAN’ı ziyaret ettik.
İlgili ziyarette derneğimizin yürüttüğü proje ve faaliyetleri
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet BUDAK’ı Ziyaret Ettik

Derneğimizi temsilen 16.10.2018 tarihinde, Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim Kurulu
Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, EHİS LAB Proje Koordinatörü
Ayşegül SEVER MENKÜ, Yayın Kurulumuzdaki
Ege Üniversitesi akademisyenlerimiz Prof. Dr.
Ali GÜNGÖR, Doç. Dr. Orhan EKREN ve Öğretim
Görevlisi İbrahim KARAÇAYLI’ nın katılımıyla Ege
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet BUDAK’ı
ziyaret ettik. İlgili ziyarette derneğimiz ve EHİS LAB
projemiz ile ilgili bilgi verildi.

2017-2019/59 Yönetim Kurulu Toplantımızı Ekofin Soğutma’da Gerçekleştirdik

2017-2019/59 sayılı Yönetim Kurulu toplantımızı derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Yayın Kurulu
Başkanı, Ekofin Soğutma firma sahibi Serhan GÜNDOĞAR’ ın fabrikasında gerçekleştirdik. Kendilerine yeni
fabrikalarının tekrar hayırlı olmasını diler, bizleri ağırladıkları için tüm Ekofin Soğutma ailesine teşekkür ederiz.

Ekofin Soğutma’da gerçekleştirdiğimiz 20172019/59 Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi yönetim
Kurulumuz Ekofin Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem GÜNDOĞAR ve Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz
Mustafa E. DERYAŞAN ile birlikte.
01/10/2018 - 31/10/2018 • Sayı: 81
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İZKA Destekli EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Merkezi
ESSİAD Tarafından Kuruluyor

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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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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İzmir Kalkınma Ajansı’yla Birlikte Gerçekleştirdiğimiz
ve Sektörümüzden Yoğun İlgi Gören
EHİS LAB Toplantımız Basında
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T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Tarafından Desteklenen
Okuldan İşe Projesi Başarıyla Tamamlandı

2013 yılından beri ESSİAD bünyesinde yürütmekte
olduğumuz Okuldan İşe Projesi, son yılında T.C. İzmir
Valiliği Dernekler İl Müdürlüğü tarafından desteklenmeye
hak kazanmıştır. Proje Koordinatörlüğünü Ayşegül SEVER
MENKÜ’ nün yaptığı 01.11.2017 tarihinde başlayan, 1 yıl
süreli Okuldan İşe Projesi başarı ile tamamlanmış, sonuç
raporu İzmir İl Dernekler Müdürlüğüne sunulmuştur.
Gençlerin eğitim ve istihdamının arttırılması amacı ve
sektörün nitelikli personele olan ihtiyacı doğrultusunda
hayata geçirilen proje ile mesleki eğitim almış öğrencilerin
EHİS sektöründe istihdamının sağlanması ve öğrencilere
sektörün tanıtılması ve sevdirilmesi hedeflenmiştir.
ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Başkan
Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan SEMERCİ, T.C. İzmir Vali Yardımcısı Mustafa
YILDIZ, T.C. İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay ESEN
katılımları ile 10 Ekim 2017 tarihinde protokol
imzalandı.

Bu kapsamda üniversite ve meslek yüksekokullarında
sektör sunumları gerçekleştiren derneğimiz, öğrencilerin
iş alanlarını daha yakından inceleyebilmesi için teknik
geziler düzenlemiş, istihdam ve staj çalışmalarında firma
ve öğrenciler arasında köprü görevi üstlenmiştir.

Proje
kapsamında
Endüstri
Mühendisliği,
Makina Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Malzeme
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Resim ve
Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler
ile birlikte meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme Bölümü’nde okuyan öğrencilere
7 adet teknik gezi ve 5 adet sektör sunumu
gerçekleştirilmiştir. 6 kişiye istihdam, 22 kişiye staj
imkânı sağlanmış, 400 öğrenciye ulaşılmıştır.
Proje ayrıca Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin mesleki eğitimde eğitimcinin niteliğini
Yönetim Kurulumuz, 10 Ekim 2017 tarihinde imzalanan
artırmak ve nitelikli teknik elemanın yetiştirilmesini
protokol töreni sonrasında T.C. İzmir Vali Yardımcısı Mustafa
desteklemek amacıyla Türkiye genelindeki Tesisat
YILDIZ, T.C. İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay ESEN ve
Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğretmenleri için
“T.C. İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere
düzenlediği Temel İklimlendirme Sistemleri Kursu
Yardım Yapılması Hakkında Yönerge”
kapsamında, 15 öğretmenimize de teknik gezi
kapsamında destek alan dernekler ile birlikte.
imkânı sunmuştur.
Okuldan İşe Projesi, önceden olduğu gibi bundan sonra da ESSİAD bünyesinde yürütülecek faaliyetleriyle
sektörümüze katkı sağlamaya devam edecektir.
Projemiz süresince gerek teknik gezi gerek sektör sunumlarına destek veren üye ve sektör firmalarımıza
teşekkür ederiz.
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Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler
Teknik Geziler
23.11.2017, 9 Eylül Üniversitesi, Viessmann ve Klimasan

19.12.2017, Ege Üniversitesi, İmas ve AERA

07.03.2018, Celal Bayar Üniversitesi, Karyer ve Klimasan
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19.04.2018, Seyit Şanlı MTAL, İmbat ve KLS

25.04.2018, Ege Üniversitesi, Doğu
İklimlendirme

16.05.2018, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
Eneko

27.09.2018, İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde Açılan Temel İklimlendirme
Sistemleri Kursu kapsamında görevli olan
Öğretmenler ile, Barlas Soğutma
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Sektör Sunumları

14.12.2017, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi

14

21.03.2018, Katip Çelebi Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü

07.05.2018, Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

12-13.05.2018, Celal Bayar Üniversitesi

14.05.2018, 9 Eylül Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü
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Bitirme Projeleri Hakkında Proje Ofisimizde Görüşmeler Gerçekleştirdik
ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, geçtiğimiz dönemde stajları konusunda ESSİAD’dan destek alan
Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile bitirme projeleri hakkında proje ofisimizde görüşmeler
gerçekleştirdik.
ESSİAD’dan ve ESSİAD Üyelerinden görüş alan öğrenciler, dört yıllık öğrenim süreçleri boyunca edindikleri
mesleki bilgi ve beceriyi kullanarak soğuk oda içeren bir binanın ısı kayıp/kazanç hesapları ve cihaz seçimlerini
yapıp teorik, deneysel veya sayısal yöntemlerle inceleyerek proje halinde okullarında sunacaktır.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malz. San. ve Tic. A.Ş. Yeni Yerine Taşınıyor
27 yıldan bu yana; Havalandırma Ekipmanları, İnşaat ve Mekanik Tesisat Yalıtımı ile Ambalaj köpükleri
konusunda birçok sektörde hizmet veren, dernek üyemiz Dinamik Isı Makina Yalıtım Malz. San. ve Tic. A.Ş. , 3
farklı lokasyonda faaliyet gösterirken, operasyonel verimliliğini arttırmak ve daha iyi hizmet vermek adına 1
Ocak 2019 itibariyle, 1203/4 Sokak No:1/A Yenişehir-İzmir adresindeki perakende satış mağazasını kapatma,
Genel Müdürlüğünü ise İbni Melek Mahallesi 3. Yol No:20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire-İzmir adresine
taşıma kararı almıştır.
Depo ve Satış ekibi, Egemenlik Mah.6106/4 Sokak No:4 Dökümcüler Sanayi Sitesi Işıkkent Bornova-İzmir
adresinde konuşlanacaktır.
Kendilerine yeni yerlerinin hayırlı olmasını ve başarılarının artarak devam etmesini dileriz.
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ESSİAD’dan Haberler
Saymandan
Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda dernek üyelerimizin yıllık
aidatlarının ödemelerinin kolaylaştırılması için TEB Bankası ile yapılan anlaşma
sonucunda artık bonus özelliği olan kartlarınızda 3 taksit imkânı sunulmaktadır. 2018
yılını tamamlarken, siz değerli üyelerimizden aidatlarını ödemelerini rica eder, ödeme
yapan üyelerimize bu vesile ile teşekkür ederiz.

Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel
Temsilcilerinden Ekim ayında doğan;

Üyelerimizin

Ayşegül Sever Menkü ESSİAD
Cengiz Ünerdem
Bütaş
Nurettin Özdemir
Makro Teknik
Selim Levi		
Karyer
Sinem Vardar		
Emsaş
Serhan Mumcu		
GMD
Süleyman Akçin
Ege Vizyon Makina
Sevda Yeşilkaya
ESSİAD
Ümran Çolpan		
Egefer
Yalçın Kırabalı		
Rothenberger‘nın
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.

LÜTFEN AJANDANIZA NOT EDİNİZ

ESSİAD

GENEL KURUL
TOPLANTISI
12 OCAK 2019
*Etkinlik ile ilgili detaylar tarafınıza iletilecektir.
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Soğutma Dünyası
dergimiz, Turkcell’in dijital
dergi okuma platformu
olan DERGİLİK’te
yayınlanmaktadır.
Güncel sayılarımıza
Turkcell Dergilik
uygulamasından
ulaşabilirsiniz.
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Sektörden Haberler

Friterm Chillventa 2018 Fuarın’a Katıldı

Friterm, 16-18 Ekim 2018 tarihlerinde Almanya’nın Nürnberg şehrinde gerçekleşen Chillventa Fuarında 100
m2’ lik oldukça ilgi çeken standıyla müşteri ve çözüm ortaklarıyla bir araya gelme fırsatı buldu. Bu yıl, fuarda
soğutma alanında Avrupa’da yayımlanan F-Gaz yönetmeliğine uygun doğal akışkanlı Amonyak Evaporatör,
CO2 Gaz Soğutucu ürünleriyle birlikte Freon akışkanlı ürünlerini sergileyen Friterm, yeni geliştirmiş olduğu
adyabatik soğutma alanında oldukça avantaj sağlayan PED’li Kuru Soğutucu ürününü de müşterilerinin
beğenisine sundu. Kuru soğutucu ürün gamında Certify All kapsamında yakın zaman içerisinde elde ettiği
Eurovent sertifikası ile Friterm ürünlerinin kalitesini bir kez daha perçinlemiş oldu.
Fuarla ilgili değerlendirmede bulunan Friterm Yurtdışı Satış Müdürü Oktay İNCE ‘‘Oldukça beğeni toplayan
ürünlerimiz sayesinde beklentimizin üzerinde ziyaret gerçekleşti. Fuarın ikinci akşamı, geleneksel olarak
düzenlemiş olduğumuz akşam yemek organizasyonumuz oldukça keyifli geçti. Fuar esnasında bizleri ziyaret
eden tüm müşteri ve çözüm ortaklarımıza teşekkür ederiz.’’ dedi
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İklimlendirme Sanayicileri Chillventa’dan Memnun Ayrıldı
İklimlendirme
sektörünün
önemli
fuar
organizasyonlarından
biri
olan
Chillventa,
Nürnberg’de 16-18 Ekim 2018 tarihleri arasında
gerçekleşti.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Şube Müdürü
Ümit ÇINAR, Chillventa’da bu sene dünya çapından
katılımcı rekoru olduğunu ifade ederek, Türkiye’den
de 58 firmanın fuarda yer aldığını belirtti. Fuarda 45
ülkeden 1019 katılımcı olduğunu ve aynı zamanda
125 ülkeden 35 bin profesyonel ziyaretçi ve 302
kongre katılımcısı ile bir rekor kırıldığını belirten Çınar,
“Chillventa Fuarı soğutma ve klima sistemleri sektöründe uzmanlaşmış bir organizasyon. Fuara ülkemizden
de güzel bir ilgi oldu. 9’u milli katılım olmak üzere 58 firmamız ürünlerini ve faaliyetlerini tanıtma imkânı
buldu. Gerek bireysel gerekse milli katılım olarak yer alan firmalarımız fuardan memnun ayrıldı. İSİB olarak
da firmalarımızı ziyaret ederek yanlarında olduk. Konsolos yardımcımız da fuar alanını gezerek bizlere destek
verdi” diye konuştu.
İSİB’in fuar alanında yaptığı reklam çalışmalarının da ilgi çektiğini belirten Çınar, hedeflerinin gerek tanıtım
faaliyetleri, gerekse milli katılımlar ile gelecekte üyelerine yönelik daha etkin ve hedefe odaklı çalışmalar
yapmak olduğunu sözlerine ekledi.
Milli Katılım Firmaları
Adana Teknik Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cenk Endüstri Tesisleri A.Ş
Gökçeler İç ve Dış Tic. A.Ş
İpek Endüstriyel Soğutma Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
Niba Su Soğutma Kuleleri San. Tic. A.Ş
PFI Ortadoğu End. Kapılar ve Oto. Sis. San. Tic. A.Ş
Refkar Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Tic. Ltd. Şti.
Savaşlar Tesisat Taah. Tic. Ltd. Şti.
Gökçeler İç Dış Ticaret A.Ş, Sezgin GÖKÇE: “Verimli bir fuar yaşadık”
Chillventa Fuarı bizim için gerçekten verimli geçti. Fuarın
katılımcı profili oldukça profesyoneldi. Standımızı
ziyaret edenler tamamiyle konusunda uzman ve
ilgili insanlardı. Ziyaretçilerimizin içinde potansiyel
müşterilerin olmasından memnunuz. Fuar sonrasında
olumlu dönüşler olacaktır. 52 m2 standımızda soğutma
ekipmanları ve kompresörlerimizi sergiledik. İSİB’in
milli katılım firması olmaktan da memnunuz. Hiçbir
teknik aksaklık yaşamadık. Her şey gayet güzel geçti.
İSİB’e çok teşekkür ederiz.
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Savaşlar Tesisat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. Selçuk SAVAŞ: “İSİB’e teşekkür ederiz”
Chillventa fuarı, beklentilerimiz çerçevesinde,
gayet güzel geçti. Hiçbir sorun yaşamadık. 30 m2
standımızda soğuk hava deposu cihazları, soğuk hava
deposu kapıları, soğuk depo için poliüretan sandviç
panellerimizi sergiledik.
Fuara davet ettiğimiz firmalar ile standımızda
görüşmeler yaptık. Profesyonel ziyaretçilerle buluşmak
bizleri memnun etti. Nihai müşterilerle görüşmelerimiz
oldu. İSİB’in milli katılım organizasyonu ile bu fuara 3.
katılımımız oldu. İSİB’in ilgisinden ve desteğinden de
çok memnun kaldık. Birliğimize teşekkür ediyoruz.
Refkar Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Tic. Ltd. Şti. Herman HAÇADURYAN: “Fuarda yeni ürünümüzle
yer aldık”
Firmamız komponent üreticisi olmasına rağmen
Chillventa fuarı bizim için çok verimli ve yoğun geçti.
Normalde bize gelen ziyaretçiler, nihai ürün firmalarının
1/10’i kadar olurdu. 100’den fazla ziyaretçimiz oldu.
Ziyaretlerin içeriğinden ve ziyaretçi profilimizden çok
memnun kaldık. Yabancı bir firma ile bir anlaşma da
imzaladık. Öte yandan Sırbistan’dan bir firma kendi
standında bizim ürünümüzü sergiledi. Bu da bizi
çok mutlu etti. 28,5 m2 standımızda ısı değiştirici,
evaporatör, kondenser ve yağ soğutucularımızı
sergiledik. Ayrıca ilk defa karbondioksit için özel ısı
değiştiricilerimizi teşhir ettik. Çok verimli ve hareketli bir fuar yaşadık. İSİB’e de çok teşekkür ederim, her
şey çok güzel organize edilmişti. Bu bizim 4. Milli katılımız oldu. Önümüzdeki yıllarda da yine milli katılım
organizasyonundan yararlanmayı istiyoruz.
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Daikin’in Çevre Dostu Ürünleriyle Yeşil Bina Sayısı Artıyor
Çevreci ürünleri ve bu konudaki kararlı tutumuyla iklimlendirme sektörüne öncülük eden Daikin, tüm dünyada
yatırımcı ve müteahhitlerin artan “Yeşil Bina Sertifikasyon” taleplerine yanıt vermeye devam ediyor. Bu
çerçevede LEED/BREEAM belgelendirme sürecinde inşaat sektörüne danışmanlık veren Daikin Türkiye,
ülkemizin “Yeşil Bina” özelliği taşıyan en önemli projelerine imzasını atıyor. Selenium Retro (LEED-GOLD),
Emaar Square (LEED-GOLD), Torun Tower (LEED-GOLD), NEF09 (LEED-GOLD) ve Akasya Avm&Residence
(BREEAM-GOOD) başta olmak üzere birçok projede yer alan Daikin Türkiye’nin çevreye olan katkıları devam
edecek.
Yüksek teknolojili ürünleriyle iklimlendirme sektörünün standartlarını belirleyen Japon devi Daikin, çevreye
olan duyarlılığını her fırsatta hayata geçiriyor. Ürünlerinde ozon tabakasına etki etmeyen soğutucu akışkanlar
kullanan Daikin, birçok AR-GE merkezi ile çevre dostu çalışmalarına devam ederek F-Gaz yönetmeliğinin
getirdiği 2030 hedeflerine öncülük ediyor. Enerji ve atmosfer kirliliği yönetimi LEED projelerinde birçok
kritere etki eden öncül koşullar arasında yer alırken, Daikin’in çevreci ürünleri LEED ve BREEAM sertifikaları
hedeflerine ulaşmanın en iyi yollarından biri olarak kabul ediliyor.
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), binalar için dünyada en çok kullanılan çevresel
değerlendirme metodu olarak kabul ediliyor. Bir binanın çevreye olan etkilerini basit ve ekonomik bir şekilde
değerlendirebilmek ve bu etkileri azaltabilmek amacıyla 1990 yılında İngiltere’de oluşturulan BREEAM
metodu ile öncelikle binaların çevreye olan etkilerinin azaltılması hedefleniyor. LEED sertifikası ise “arazi
seçimi”, “su verimliliği”, “enerji ve atmosfer”, “malzeme ve kaynak”, “iç mekân çevresel kalite”, “bölgesel
öncelik” ve “tasarımda yenilik” olmak üzere 7 kategoride puanlanan ve bu kategorilerde minimum enerji,
en az su kullanımının sağlanması, geri dönüşüm toplama ve duman kontrolü gibi zorunlu ön koşulların
sağlanmasıyla en yüksek puan olan 100 puanla “Platinum” düzeyine ulaşmak mümkün oluyor. “Yaşam
kalitesi ve sürdürülebilir bir gelecek” hedefi ile her geçen gün sayısı artan LEED sertifikalı projelerde Türkiye,
LEED konusunda dünyanın en geniş pazarı olan ABD’nin de yer aldığı listede 9. sırada yer aldı ve tırmanışını
sürdürüyor.
Daikin Türkiye de günden güne genişleyen uzman danışman kadrosu ile projelendirme süreci boyunca
danışmanlık sağlayarak, binanın iklimlendirme kriterlerinde en yüksek puanları almasında aktif rol oynuyor.
Selenium Retro “Gold” Seviyesinde
Bugüne kadar Türkiye’nin en önemli “Yeşil Bina”larına verdiği
danışmanlık hizmetleri ve çevreci ürünleriyle katkıda bulunan
Daikin Türkiye, Aşçıoğlu İnşaat tarafından hayata geçirilen
Selenium Retro ofis projesinde de başarıyla yer aldı. Selenium
Retro, LEED sertifikası kriterlerinin değerlendirilmesi sonucu
60 puan toplayarak “Gold” sertifikası almaya hak kazandı.
Daikin Türkiye, projelendirme süreci boyunca cihaz seçimi ve yerleşimi konusunda danışmanlık sağlayarak,
binanın iklimlendirme kriterlerinde en yüksek puanları almasında aktif bir rol oynadı. Proje için yüksek verimli
HVAC ve bina otomasyon sistemlerinin sürdürülebilirliği için VRV mucidi Daikin, çözüm ortağı olarak seçildi.
Daikin’in çevre dostu cihazları ve çözümleri LEED sertifikasına 22 puan katkı sağlayarak Selenium Retro’yu
“Gold” seviyesine taşıdı.
Daikin, bu projede Daikin patentli VRT teknolojisi, I-Touch Manager bina
yönetim sistemi, iç ünitelerin enerji verimliliğini en üst düzeye taşıyan DC
fan motoru ve dairesel atışlı kaset tipi iç ünitelerindeki benzersiz 360° hava
üfleme gibi üstün özellikler taşıyan ürünleriyle yer aldı.
01/10/2018 - 31/10/2018 • Sayı: 81

21

essiad

e-bülten

Sektörden Haberler

Projede Daikin Hangi Çözümleri Sağladı?
Projede kullanılan Daikin VRV IV cihazlarının, Daikin patentli eşsiz VRT
teknolojisi sayesinde konfor ve verimlilik arasında mükemmel bir denge
sağlandı. Operasyon maliyetini önemli ölçüde düşüren bu teknoloji, LEED
değerlendirme kriterlerinden biri olan enerji performansına 18 puana kadar, iç
ortam konforuna 1 puan ve iç ortamın akustik performansına 1 puan katkıda
bulunarak sertifikasyon için büyük avantaj yarattı. Dolayısıyla VRT, LEED
sertifikasyonunun en yüksek değerlendirme seviyesi olan Platinum’a ulaşmak
için kaçınılmaz bir teknoloji olduğunu bir kez daha gösterdi.
Projede tercih edilen VRV IV ısı geri kazanımlı dış üniteli sistem, soğutma
yapılan alanlardan kazanılan artık ısı sayesinde bedelsiz ısıtma sağladığından
ticari binalarda %15’e varan oranda daha yüksek enerji tasarrufu sağlıyor.
Bunun yanında eş zamanlı ısıtma ve soğutmayı mümkün kılan sistem, hem
kuzey cepheli hem de güney cepheli ofisler için mükemmel bir iç ortam havası
yaratıyor.
Bağlı olduğu tüm ünitelerin kişisel ve merkezi kontrolünü mümkün hale getiren Daikin I-Touch Manager bina
yönetim sistemi, ısıtma ve soğutmada konfor seviyesini artıran ve enerji verimliliğini sağlayan en önemli
unsur oldu. Merkezi kontrolün, koridor gibi ortak kullanım alanlarında ünitelerin çalışma saatlerini önceden
programlayarak enerji israfına engel olma gibi bir becerisinin olması ise diğer bir avantajdı. Bu teknoloji,
gelişmiş enerji ölçümü ve iç ortam konfor kriterlerine 1 puan katkı sağlayan önemli bir özellik oldu.
Ofislerin “shell and core” olduğu Selenium Retro projesinde, sosyal alanlarda havayı dairesel olarak 360°lik
düzlemde üfleyebilen dairesel atışlı kaset tipi iç üniteler kullanıldı. Bu tip iç üniteler ortamda her noktaya hava
üflemesi sağlar, havanın ulaşmadığı kör nokta bırakmaz ve mahalde eşit debi ve eşit sıcaklık dağılımı sağlanır.
Böylece konforlu ve soğuk hava etkisi yaratmayan hava üflemesi sağlanmış oldu. Özel geliştirilmiş DC fan
motoru ile önemli LEED değerlendirme kriterleri olan düşük ses seviyesi ve düşük enerji tüketimine ulaşıldı.
BES 6001 Ve Daikin Farkı
Global Çerçeve Standardı (BES 6001), inşaat malzemelerinin sorumlu kaynaklardan üretildiğini kanıtlar.
Environmental Profiles (Çevresel Profiler) yapı malzemeleri ile ilgili çevresel etkilerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi için bir yöntemdir. Bağımsız üçüncü taraf değerlendirmesi ve ardından BES 6001
sertifikasyonu, kuruluşa sorumlu kaynak sunumunu sağlayacak ve inanılırlık katacak etkin bir sistemin
varlığını kanıtlama imkânı verir. BES 6001; sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine karşı ürün
yönetimini kanıtlayarak tedarik zinciri boyunca sorumlu edinimi göstermek için BRE tarafından geliştirilmiş
standarttır.
Daikin, 2016 yılından itibaren Belçika ve Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikalarına; uluslararası saygınlığı olan
(BRE) BES 6001 sorumlu edinim standardına göre sertifika alan ilk HVAC üreticisi olmuştur. Daikin’in
Belçika ve Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikalarının sertifikalandırılması sayesinde VRV sistemi, Sky Air sistemi,
Daikin Altherma sistemi, split sistem ve birtakım küçük chiller’ler BES 6001 sertifikasına sahiptir. Bu da
BREEAM’den yüksek puan alınmasına yardımcı olan önemli bir adımdır. Çünkü bu standart, dünyanın önde
gelen bina derecelendirme sistemi BREEAM tarafından kabul görmüş ve “çok iyi” olarak derecelendirilmiştir.
Daikin’in küresel çapta insan hayatına konfor sağlamak için en son teknolojiyi kullanan bu ürünleri, BES 6001
sertifikası ile birlikte Daikin’in sürdürülebilirlik anlayışını tescil etmiştir.

22

01/10/2018 - 31/10/2018 • Sayı: 81

essiad

e-bülten

Sektörden Haberler
Cengiz Makine’ de FORM’un RODA duman tahliye kapakları kullanılıyor

Merkezi Hong Kong’ta bulunan IMPRO Grup bünyesinde yer alan Cengiz Makine’ nin yeni fabrikasında,
aerojelli Roda marka 24 volt phoenix duman tahliye ve doğal havalandırma kapakları kullanılıyor.
Cengiz Makine’nin TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (TOSB) 12.000 m2 kapalı alana sahip modern
tesisinde kullanılan Roda Phoenix model aerojel dolgulu 16 mm polikarbon kapaklar, ışık geçirgenliğine sahip
şeffaf plakalar sayesinde doğal aydınlatmada normal polikarbon ve akrilik kapaklara göre %50 artış sağlar.
Aerojelin difüzyon özelliği sayesinde mekânda ışık homojen olarak dağılır. Isıl izolasyonda ise %70 oranında
iyileşme sağlar.
Yangınlarda dumanın yayılmasını önlemek ve binaların
dumandan en hızlı şekilde arındırılmasını sağlamak
için geliştirilen RODA duman tahliye kapakları,
projelere uygun ürün seçenekleriyle yapılarınızı
güvenli mekanlara dönüştürüyor. RODA duman tahliye
ve havalandırma sistemleri; fiziksel dayanıklılık, ısı
ve ses yalıtımı, rüzgâr, kar yükü ve yüksek yangın
dayanımı özelliklerine sahip ürünlerdir. Bu özellikleri
ile mimarların, mühendislerin, müteahhitlerin ve
diğer tüm müşterilerin yüksek standartlarını karşılar.
RODA duman tahliye sistemleri, EN 12101-2 ve VdS
2159 standartlarına uygundur.
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Üntes Chillventa Uluslararası Soğutma, Klima, Havalandırma ve Isı Pompaları Fuarında

Üntes katılımını yaptığı Avrupa fuarlarına bir yenisini daha ekledi. Almanya’nın Nürnberg kentinde yapılan
Chillventa Uluslararası Soğutma, Klima, Havalandırma ve Isı Pompaları Fuarı 45 ülkeden 1.019 katılımcı ve
125 ülkeden 30.000’i aşkın ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşti. Üntes’in, Eco-Design kriterlerine tam uyumlu,
Eurovent sertifikalı Klima Santralleri ve Fan-Coil Üniteleri fuar boyunca ziyaretçilere tanıtıldı. Aynı zamanda
Üntes, Ankara Saray’da bulunan Soğutma Grupları ve Isı Pompası Sitemleri Fabrikasında ürettiği Winpack
Serisi Soğutma Grubu’nu ziyaretçilerin beğenisine sundu.
Üntes Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL’ın katılım gösterdiği fuarda Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg
Başkonsolos Yardımcısı Selçuk EKE Üntes standını ziyaret ederek Üntes ürünleri hakkında stant görevlilerinden
bilgi aldı.
Üntes VRF, Uygulamalı Servis Eğitim Salonunu Hizmete Alarak Verdiği Eğitimlerle
Türkiye’nin Dört Bir Yanına Dağılmış Servis Sayısını 139’a Ulaştırdı.
Hisense’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan Üntes
VRF, 4 modülle 112 HP’e kadar kapasiteye sahip cihazlarının
yer aldığı eğitim salonunda ürün tanıtımlarının yanı sıra,
katılımcılara birebir uygulamalı eğitimler eşliğinde, ürün
tanıtımlarının yanı sıra, cihaz kurulum, işletmeye alma,
kumandaların tanıtımı, cihaz kontrolü, çalışma parametrelerini
inceleme ve diğer elektromekanik ekipmanların çalışma
fonksiyonları gibi bilgiler verilmektedir. Sürekli eğitim ve
gelişim felsefesini benimseyen Üntes VRF, yeni eğitim
salonunda verdiği eğitimler neticesinde Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış servis sayısını 139’a ulaştırdı. Yeni
eğitim salonunun teknik altyapıları sayesinde teknik servislerine daha nitelikli ve donanımlı eğitimler vererek
müşteri memnuniyetini satış sonrası hizmetleri ile arttırmayı hedeflemektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde
eğitim birimi tarafından, mevcut servis organizasyonuna verilecek uygulamalı eğitimler ile sahadaki sorunlara
hazırlıklı olan teknik servislerinin müşteri taleplerine daha etkin çözümler getirmesi sağlanacaktır.
Şirket bünyesinde verilen bu eğitimlerin sadece servis
personellerine yönelik olmadığını, projecilerin, yatırımcıların,
öğrencilerin ve diğer bütün sektör paydaşlarının bu eğitimlerden
yaralanabileceğini belirten Üntes VRF Satış Sonrası Hizmetler
Müdürü Salih ÇİÇEK servis hizmetlerini geliştirmek için her geçen
gün daha fazla çalıştıklarını ifade etti. Çiçek, “Enerji tasarrufu
sağlayan, estetik, kullanıcı dostu ürünleriyle hizmet veren
Hisense’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan Üntes VRF
eğitimleri önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir.” diyerek
sözlerini noktaladı.
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ISK-SODEX
ISTANBUL 2019
Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım,
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın ve Güneş Enerjisi
Sistemleri Fuarı

2 - 5 Ekim 2019

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Büyükçekmece • İstanbul
sodex.com.tr
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Tel. +90 212 334 69 00
Fax +90 212 347 10 96
info@sodex.com.tr
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Destekleyenler
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Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TİCARET BAKANLIĞI

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
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1

AHR Expo Mexico

02-04 Ekim 2018

MEKSİKO

MEKSİKA

2

Chillventa 2018

16-18 Ekim 2018

NÜRNBERG

ALMANYA

3

IBATECH 2018

06-08 Aralık 2018

GAZİEMİR

İZMİR

4

MEGA CLIMA

08-10 Şubat 2019

BAĞDAT

IRAK

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

ISK-SODEX 2019

02-05 Ekim 2019

İSTANBUL

TÜRKİYE

10

MEGA CLIMA

21-24 Kasım 2019

11

Euroshop 2020

16-20 Şubat 2020
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