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Başkan’dan
Değerli ESSİAD Ailesi
Üyelerimiz,

faydayı sağlamasını amaçlıyoruz. Bu uzun soluklu
projede umarız üyelerimizden geniş katılım olur.

İşlerimizle mi ilgilenelim yoksa
sıcaklarla mı uğraşalım derken
Temmuz ayını da Ramazan’ın
gelişiyle beraber geride bıraktık.
İşlerimizin en yoğun olmasını
beklediğimiz yaz sezonunu son
derece sıcak bir şekilde
geçiriyoruz. Aslında bizler,
sektör itibariyle bu sıcaklardan en az yakınması
gereken insanlarız ama tahmin ederim ki,
yakınmayanımız yoktur.

Bu faaliyetlerimizin dışında tabii ki boş durmadık,
gerek Yönetim Kurulu Üyelerimiz gerekse Genel
Sekreterimiz, üyelerimizle ve yurt içi yurt dışı sektör
oyuncularıyla temaslarını hep canlı tutmaya çalıştı.
Yönetim olarak benimsediğimiz aile üyelerimiz ile
yakın ilişki prensibini sonuna kadar uygulayacağız.

Temmuz ayı derneğimiz faaliyetleri açısından yine
oldukça hareketli ve yoğun geçti demek gerekiyor. Bir
yandan gündemimizdeki en üst sırasını hiç
kaybetmeyen laboratuvar çalışması, bir yandan
soğutucu gazların toplanması konusu, öbür yandan
eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimiz, üyelerimize ve
bize olan ziyaretler derken ayın sonunu hemen
getirdik.
Test laboratuvarı çalışmamızda, Yönetim Kurulu
Başkanımız başta olmak üzere Kurul Üyelerimiz
fedakarca çalışmaktadır. En iyisini yapmak için,
Valimiz Sayın M. Cahit KIRAÇ, EBSO Başkanımız
Sayın Ender YORGANCILAR, KOSGEB Kuzey
Hizmet Merkezi Müdürümüz Sayın Oğuz KILINÇ ve
İYTE Rektörümüz Sayın Mustafa GÜDEN ile fikir
alışverişlerimiz ve görüşmelerimiz oldu. Bu yapıcı
geçen görüşmelerin olumlu neticeler getireceğine
inancımız tamdır.
Soğutucu gazların geri toplanması konusunda da bu
ay bir takım ilerlemeler kaydettik. Atıl durumda
KOSGEB’te bulunan gaz geri dönüşüm
cihazlarımızı, Aliağa’da faaliyet gösteren üyemiz
Sayın Mestan YILMAZER'in katkısıyla faaliyete
geçirmek için çalışmalara başladık. Bizlere konu
olarak biraz uzak kalan gemi söküm tesislerinde çok
büyük miktarlarda ozona zararlı R-22 gazı
bulunduğunu öğrendik ve bu konuda
çalışmalarımıza başladık.
Satın Alma Çalışma Grubumuz, derneğimizin
düzenleyeceği eğitim ve danışmanlık hizmetleri için
çalışmalarını bitirmiştir. Hizmetlerin alınacağı
firmalar belirlenmiş ve takvim planlamaları için
çalışmalara başlanmıştır. Gerek kurumsallaşma
gerek günlük işlerimizde kullanacağımız pek çok
farklı başlıktaki konulardan üyelerimizin maksimum

Bunların dışında yurtdışı pazar araştırma gezilerimiz
hakkında yönetim olarak düşüncelerimiz şekillenip
artık karar alıp uygulama aşamasına geldik.
Son olarak ise kısa süre yayınlanan Türkiye
İklimlendirme Meclisi Sektör Raporu, sektörümüzün
kuş bakışı görünüşünü çıkarttı. Bizlere düşen neleri
daha iyi yapabileceğimize bakmak ve sektörümüzü
adım adım daha ileriye götürmektir. ESSİAD olarak
ise, üyelerimiz bu adımları atarken onların her türlü
ihtiyacına cevap verebilir olmak en büyük
arzumuzdur.
Saygılarımla,
Turan MUŞKARA
Yönetim Kurulu Üyesi

ESSİAD’dan Haberler

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin
VATANSEVER, Saymanımız ve Projelerimizin
Koordinatörü Sayın Hakan SEMERCİ ve Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL’in katılımları ile
KOSGEB Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Sayın
Oğuz KILINÇ ziyaret edilmiştir.
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemizin yer
tahsisi ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda Sayın
Kılınç, projeyi yakından takip ettiğini ve projemiz ile
ilgili olumlu görüşlerini ifade etmiştir.
A y r ı c a “ S o ğ u t u c u G a z l a r ı n To p l a n m a s ı
Temizlenmesi ve Tekrar Kullanılması Amacıyla Geri
Dönüşüm ve İyileştirme Merkezlerinin Oluşturulması
ve İşletilmesi Projesi” kapsamında KOSGEB Kuzey
Hizmet Merkezi Müdürlüğü içerisinde atıl vaziyette
durmakta olan gaz geri dönüşüm laboratuvarının
devir alınması hususunda görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
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Derneğimizin destek verdiği Leonardo Da Vinci
Hareketlilik Programı Projesini başarı ile
tamamlayan Buca DMO Çok Programlı Lisesi
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü’nün
değerli öğretmenlerinden Sayın Ayhan KARACA, 03
Temmuz 2012 tarihinde dernek merkezimizi ziyaret
etmiştir.
2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu olarak, tesisat
teknolojisi ve iklimlendirme alanı bulunan
okullarımızın bunu bir proje şeklinde
değerlendirerek derneğimize başvurmaları ve
gerekli fiziki alan, teknik şartları sağlamaları
sonucunda sektör firmalarının desteğini sağlamayı
öngördüğü projemiz olan Isıtma, Soğutma, Tesisat
ve İklimlendirme Teknik Uygulama ve Eğitim
Merkezi Oluşturulması ile ilgili toplantı
gerçekleştirilmiştir.

02 Temmuz 2012 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Akın KAYACAN ve
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL’in katılımları ile İYTE Rektörü Sayın Mustafa
GÜDEN ziyaret edilmiştir.
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemizin yer tahsisi ile ilgili görüşmelerin
gerçekleştirildiği toplantıda projemiz ile ilgili olumlu görüşlerini ifade etmiştir.

ESSİAD’dan Haberler
04 Temmuz 2012 tarihinde Ege
Bölgesi Sanayi Odasında OTİM
ve Florlu Sera Gazı İçeren Sabit
Ekipmanların Tespiti Komisyonu
2 . Ç a l ı ş m a To p l a n t ı s ı
gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Suat
KARAKAŞ’ın derneğimizi temsilen katıldığı
toplantıda pilot bölge seçilen İzmir, Aydın ve Manisa
illerinde bulunan 3 kg. ve daha fazla OTİM ve Florlu
Sera Gazı İçeren sabit ekipmanların tespiti
konusunda toplantıya davetli kurum ve kuruluşlar ile
görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir.

Ege Bölgesi'nde soğutma ve iklimlendirme sektöründe,
OTİM kullanımının sonlandırılması ve bertarafına
ilişkin yürütülen projeler hakkında sektör kuruluşlarını
bilgilendirmek, “OTİM Bertarafı Pilot Projesi ve
Soğutma Alt Sektör Yönetim Planı” çalışmaları
kapsamında ihtiyaç duyulan veri, faaliyet, eş finansman
ve ayni katkıların değerlendirilmesi ve bir çalışma
çerçevesinin geliştirilmesi amacıyla 5 Temmuz 2012
tarihi Perşembe günü Ege Bölgesi Sanayi Odası Talat
Muşkara Toplantı Salonu’nda Soğutma ve
İklimlendirme Sektör Projelerine ilişkin bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin
VATANSEVER, Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL,
dernek üyelerimiz, UNIDO Ulusal Program
Koordinatorü Sayın Murat ÇEVİK, Türkiye'de Ulusal
Ozon Birimi görevini yürüten Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Ozon Tabakasının
Korunması Şube Müdürü Sayın Pervin DOĞAN ve
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Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan Sayın Mehtap
ÜNÜRLÜ, Sayın Semra GÜNEN ve Sayın Montreal
Protokolü Ulusal Programlama Koordinatörü Sayın
Murat ÇEVİK’in katılımları ile gerçekleştirilen
toplantıda OTİM sonlandırma ve bertaraf projeleri
hakkında görüş alışverişi gerçekleştirilmiştir. Sayın
Murat ÇEVİK tarafından OTİM sonlandırılması ile ilgili
sunum yapılmıştır.

UNIDO'nun sunumlarına göre ülkemizin Montreal
Protokolü'ne taraf olması ve madde 5 ülkeleri
listesinde yer alması (gelişmekte olan ülkeler) nedeni
ile çok taraflı fondan yararlanması söz konusudur.
Ülkemizde toplamda 103 ton OTIM olduğu
saptanmıştır. Toplantıda, CFC öncelikli OTIM'lerin
toplanması, kayıt altına alınması ve bertarafı konusu
masaya yatırılarak karbon piyasasına kaynak
oluşturması görüşülmüştür. Ana hedef R12 gazlarının
toplanıp, kayıt altına alınıp, bertarafı gibi görülse de
önemli olan OTIM'lerin toplanması ile ilgili bir sistem
oluşturmaktır. Henüz Türkiye’de bulunmayan
sonlandırma sisteminin oluşturulması konusunda
görüşlerimiz 2013 Eylül ayına kadar UNIDO’ya
bildirilecektir.
Sektör olarak taleplerimizin;
Ekonomik ömrü dolanların yenileriyle değiştirilmesi,
Ege'nin bölgesel teşvik sisteminin ne olduğuna dair
görüş belirtilmesi,
Eski cihazını götür, yenisini al kampanyası
yapılabilmesi,
M e v c u t u y g u l a m a d a b ö y l e b i r i s k o n t o
yapılmamaktadır ancak %25 iskonto uygulaması
yapılabilmesi,
R12 gazının ülkemize girişinin engellenmesi olduğu
UNIDO’ya iletilmiştir.
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Test Laboratuvarı Hakkında Bilgilendirme
Avrupa standartlarına (EN 23953) göre dizayn
edilmiş Ahmet Yar Soğutma test laboratuvarlarında
ürünlerinin performansları, soğutma kapasiteleri,
enerji tüketim değerleri test edilip, hesaplanmakta
ve günümüz koşullarında enerjiyi en verimli şekilde
kullanıp, elektrik tüketim değerleri ile ilk yatırım
maliyetlerini düşürecek ve çevreye dost olan
çalışmalar yapılmaktadır.

Üye ziyaretleri kapsamında Genel Sekreterimiz
Sayın Aylin GEL, 05 Temmuz 2012 tarihinde Ahmet
Yar Soğutma San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ve derneğimizin değerli üyelerinden Sayın Halit
Turgut SALAÇİN ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu
Üyelerimizden Sayın Ömür DÜZTAŞ’ı ziyaret
etmiştir.
40 yılı aşkın süredir hipermarket ve süpermarketler
için marketlerin ihtiyacı olan soğutucu kabinler,
soğuk depo panel ve kapıları, soğutma sistemleri
üretimi yapan Ahmet Yar Soğutma’nın üretiminin
yarısından fazlası yirmiden fazla ülkeye ihraç
edilmektedir. Ahmet Yar Soğutma tesislerinde
titizlikle yapılan üretimler müşteri taleplerine göre
oluşturulmuş istasyonlarda gerçekleştirilmektedir.

Bu çalışmaların yapıldığı test odalarının boyutları,
ısıl izolasyon özellikleri, aydınlatma şiddeti ve iklim
koşulları standartlarda (EN 23953) belirlenmiş olup
testlerimiz esnasında ağırlaştırılmış iklim koşulları
altında 25°C±1 ve %60rH ±3 (Class-3) test
edilmektedir.
Ancak müşteri yelpazesinin genişliği sebebiyle bir
takım testlerin ağır kullanım koşulları göz önüne
alınarak 35°C±1 ve %75rH ±5 (Class-7) koşullarında
gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca bu testler esnasında 24 saat boyunca 600lx
ışık şiddeti ve 0,2 m/s'lik laminar akışlı hava hareketi
oluşturularak mağaza içinde çalışan reyonların
önünden geçebilecek müşterinin, hava perdesini
bozmaya yönelik etkiyi sağlayacak bir senaryo
oluşturulmaktadır. Bu hava hareketi reyon teşhir
açıklığı düzlemine ve boyuna olan eksene paralel
şekilde ve hızı 0,2 m/s olarak gerçekleştirilmektedir.
Kapaklı soğutuculu reyonlarda ise, hava akışının
yönü kapı/kapılar açık olduğu taraftan olup, hava
reyona girecek şekilde ve reyonun iç hava kalitesini
etkileyecek şekilde test edilmektedir. Bu testler
Bristol Üniversitesi’nde de aynı şekilde
yapılmaktadır.
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İtalyan AFT Derneği (Associazione Tecnici Del
Freddo) ile Derneğimiz Arasında İşbirliği
Anlaşması İmzalandı

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin
VATANSEVER ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin
GEL 09 Temmuz 2012 tarihinde Türkiye ve
Avrupa’nın enerji sektöründe lider firmalarından
Şenertek Enerji Ltd. Şti. firması Genel Müdürü Sayın
Savaş ŞENER’i ziyaret etmiştir.
Associazione Tecnici Del Freddo (ATF) (İtalyan
Soğutma Derneği), İtalya'da soğutma sektöründe yer
alan üreticiler, müteahhitler, ticaret firmaları,
uygulayıcılar, mühendisler ve teknisyenlerden
oluşan bir dernek olup, Avrupa Soğutmacılar Birliği
(AREA) üyesidir.

Şenertek Enerji Ltd. Şti. Hakkında
5 yılda 30.000 den fazla başarılı uygulaması
bulunan Şenertek Enerji, üretmekte olduğu 5 çeşit
endüstriyel enerji tasarruf cihazını dünyada tek çatı
altında üretebilen, tesis büyüklüğü ve türü ne olursa
olsun %15-%40 aktif enerji tasarrufu
gerçekleştirmektedir. Sektörde lider konumdaki
firmalar biri olan Şenertek Enerji başarılı
çalışmalarına devam etmektedir.

İtalya'da soğutma sektörünün etkin Sivil Toplum
Kuruluşlarından olan Centro Studi Galileo ve ATF
Derneği organizasyonunda Casale Monferatto
şehrinde “Soğutmanın Merkezi Casale'de Eğitim ve
İ n o v a s y o n Te k n o l o j i l e r i ( E d u c a t i o n a n d
Technological İnnovation For Casale, Capital Of
Refrigeration) Konferansı” 06 Temmuz 2012 tarihi
Cuma günü gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de ilk 2.2kw-500kw aralığında soğutma
inverter sistemleri üretimini gerçekleştiren Şenertek
Enerji; sektörün önde gelen soğutma firmalarının da
çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

Konferans öncesinde gerçekleştirdiğimiz
g ö r ü ş m e l e r s o n u c u n d a AT F D e r n e ğ i i l e
Memorandum of Understanding (MoU) eşleştirme
sözleşmesini imzalamış bulunmaktayız.

Firmanın üretmekte olduğu inverter sistemleri, plc,
pano ve bunun gibi elemanlara ihtiyaç duymadan 9
kompresöre kadar (eşit eskitme dahil) merkezi
sistem soğutma otomasyonu sağlayabilmektedir.

Bu sözleşmenin içeriği Avrupa'daki soğutma ve
havalandırma sektörüne ait en son teknolojiler
hakkında bilgi paylaşımı, ATF ve ESSİAD tarafından
düzenlenen konferanslara katılım, periyodik
yayınlarda mevcut anlaşmanın yayınlanması ve
dağıtılması, soğutma sektörüne ilişkin Türk
entegrasyonun Avrupa'da kolaylaştırılması,
Türkiye'de soğutma, havalandırma ve çevre ile ilgili
kursların düzenlenmesi gibi maddelerden
oluşmaktadır.

Sistemler internet üzerinden Türkçe yazılım ile
uzaktan izlenebilmekte, soğutma operasyonları 24
saat gözlem altında tutulabilmektedir. Tekil ve çoklu
kompresörlü sistemlerde %20-%40 arasında aktif
enerji tasarrufu sağlayabilen bu ürün ayrıca İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından da testlere
tabii tutularak sağladığı faydalar ve yüksek
teknolojisi raporlanmıştır.
www.senertek.com
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tarihinde derneğimizin değerli üyelerinden Sayın
Mestan YILMAZER’ı Aliağa’da bulunan gemi söküm
tesisinde ziyaret etmiştir.
Sayın Yılmazer’in oğlu Sayın Erdal YILMAZER’in de
katıldığı ziyarette gerçekleştirilen toplantıda
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile KOSGEB’de atıl
durumda bulunan Gaz Geri Dönüşüm Laboratuvarı
hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

12 Temmuz 2012 tarihinde Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projemizin yer tahsisi konusunda İzmir
Valimiz Sayın M. Cahit KIRAÇ’ı ziyaret edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin
VATANSEVER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz
S a y ı n A k ı n K AYA C A N , S a y m a n ı m ı z v e
Projelerimizin Koordinatörü Sayın Hakan SEMERCİ,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Ömür DÜZTAŞ,
Sayın A. Sait GÜRSÖZ, Sayın Sinem VARDAR,
Yüksek İstişare ve EHİS Yürütme Kurulu Başkanımız
Sayın Metin AKDAŞ ve Genel Sekreterimiz Sayın
Aylin GEL’in katıldığı toplantıda Sayın Kıraç’a
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemizi
anlatan sunum dosyası takdim edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Suat
KARAKAŞ, Sayın A. Sait GÜRSÖZ ve Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, 17 Temmuz 2012
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Sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde çevre
üzerindeki etkilerini en aza indirerek daha sağlıklı
yarınların inşası için “Temiz Dünya, Temiz Limanlar”
sloganı ile yola çıkan sektörümüzün güçlü
firmalarından İmeksan A.Ş. çatısında faaliyetlerini
sürdüren İmeksan Akademi ve ESSİAD işbirliğinde
20 firma çalışını ve çevre halkının katılımları ile
sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdi.
Derneğimizin Genel Sekreteri Sayın Aylin GEL,
Derneğimizin Onursal Başkanı Sayın Dr. Erol
ERTAŞ’ın katıldığı etkinlikte Dokuz Eylül Üniversitesi
Sualtı Sporları Topluluğu, İmbat Sualtı Görüntüleme
Merkezi ve Foça Belediyesi gün boyunca temizleme
çalışmalarına katılımlarıyla ve ekipman desteğiyle
destek verdi.
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Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, derneğimizin
değerli üyelerinden Sayın Güven TOSUN’u
fabrikasında ziyaret etmiştir.
Üretim programı içinde klima santralleri, menfezler,
difüzörler, özel difüzörler, helisel difüzörler, dış hava
panjurları, damperler, VAV&CAV terminal üniteleri,
susturucular bulunan İmeksan, 16.000 m2 kapalı
alanları olan tesislerinde faaliyetlerine devam
etmektedir. Bu tesislerin İzmir’in Ayrancılar
2
Beldesi’ndeki üretim kısmı 13.000m ve İzmir
Çamdibi’ndeki merkez ofisleri 3.000m 2 ’den
oluşmaktadır.
İmeksan Akademi çalışmaları ve ESSİAD
çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yapılan ziyarette
sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verilmesi
konusunda görüş birliğine varılmıştır.
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24 - 25 Temmuz 2012 tarihlerinde
ISKAV ile imzalamış olduğumuz
eğitim protokolü çerçevesinde ve
ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi
(ESEM) kapsamında, değerli
akademisyenlerimizden Sayın Dr.
Kadir İSA tarafından verilen
Soğutmanın Temel İlkeleri ve Su
Soğutma Grupları (Chiller) Eğitimi
ve Temel Psikrometrik İşlemler
Eğitimi başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Soğutmanın Temel İlkeleri ve Su Soğutma
Grupları Eğitimi konu başlıkları
1.Temel mekanik soğutma çevrimi ve elemanları,
2.Kompresörlerin sıkıştırma tiplerine ve tahrik tipine
göre sınıflandırılması,
3.Kondenserlerin işlev ve tipleri,
4.Yoğuşma basıncının kontrolünün sistem için
önemi,
5.Aşırı soğutma (subcooling) kavramı ve ölçülmesi,
6.Evaporatörün görevi,
7.Kızgınlık (superheat) ve ölçümü,
8.Genleşme elemanlarının işlev ve tipleri,
9.Termostatik genleşme vanalarının çalışma
prensibi,
10. Sistemde kullanılan yardımcı elemanlar ve
görevleri,
11. Soğutucu akışkan hatlarının tipleri ve görevleri,
12. Soğutucu akışkanlar,
13. Merkezi iklimlendirme sistemi ve elemanları,
14. Su soğutma grupları ve çalışma prensibi,
15. Hava ve su soğutmalı gruplar,
16. Soğutma kuleleridir.
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Temel Psikrometrik İşlemler Eğitimi konu
başlıkları
1.Nemli havanın özellikleri,
2.Özelliklerin psikrometrik diyagram üzerinde
işaretlenmesi,
3.Duyulur Isı Oranı (DIO) terimi ve önemi,
4.Temel psikrometrik işlemler (soğutma, ısıtma,
nemlendirme, soğutma-nem alma),
5.Proseslere ilişkin temel hesaplamalar,
6.Yaz iklimlendirme prosesinin psikrometrik
diyagram üzerinde analizi,
7.Uygulama.
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Temmuz ayında Satın Alma Çalışma Grubumuz
yoğun çalışmalarına devam etmiştir. Uluslararası
Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projemiz
kapsamında yapılacak olan eğitim ve danışmanlık
başlıklarının seçiminde üyelerimize maksimum
faydayı sağlayabilmek için titizlikle çalışan Satın
Alma Çalışma Grubumuz, toplamda 30 firmadan
eğitim ve danışmanlık konularında teklif almış, 11
firma ile birebir görüşme gerçekleştirmiştir.

20 Temmuz 2012 tarihinde İtalya’nın güçlü
firmalarından Mondial Grup Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sayın Gianni GONELLA ve Satın Alma
Müdürü Sayın Roberto SORİSİO dernek
merkezimizi ziyaret etmiştir.

Bu aşamada siz değerli üyelerimizden toplamış
olduğumuz kılavuzlarda yer alan bilgiler ışığında
eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimiz başlayacaktır.
Her 2 faaliyet için de ödemeler peşin olarak
toplanacak ve derneğimizde bir havuz
oluşturulacaktır. Daha sonra T.C. Ekonomi Bakanlığı
tarafından gelen danışmanlık bedelleri katılımcı
firmalara Bakanlığın onay verdiği oranda iade
edilecektir.

Üyelerimize yönelik iş fırsatları ile ilgili
gerçekleştirilen toplantıda dernek tanıtımımız ve
yürüttüğümüz projeler ile ilgili kendilerine bilgi
verilmiştir.
Eylül ayında derneğimizi tekrar ziyaret edecek olan
Mondial Grup ile gerçekleştireceğimiz toplantıya
katılarak firma yetkilileri ile görüşme yapmak isteyen
üyelerimiz dernek merkezimizle irtibat kurabilirler.

26 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirmiş
olduğumuz Satın Alma Çalışma Grubu
Toplantımız esnasında Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER’in
doğum gününü kutladık. Başkanımıza sağlık ve
sıhhat dolu nice mutlu seneler dileriz.
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27 Temmuz 2012 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan
Vekilimiz Sayın Akın KAYACAN, Yönetim Kurulu
Üyemiz Sayın Ümit ÇALLI, Danışmanımız Sayın
Hakan ZOBU ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin
GEL’in katılımları ile dernek merkezimizde Akredite
Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz ile ilgili toplantı
gerçekleştirilmiştir.
Laboratuvarımızın yer tahsisi ve yönetişim modeli ile
ilgili gerçekleştirilen toplantıda gelinen son nokta ve
yapılması gereken çalışmalar hakkında görüşler
paylaşılmıştır.

Yaptığımız çalışmalar sonucunda Yönetim
Kurulumuzun görüş ve onayları doğrultusunda
ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi’mizin (ESEM)
logosu belirlenmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
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Sayman’dan

ESSİAD KURUMSALLAŞIYOR!

Bildiğiniz üzere 10.12.2011 tarihinde yapılan
Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda dernek
tüzüğümüzde değişiklikler yapılmış, değiştirilen
tüzüğümüz 30.12.2011 tarihinde İl Dernekler
Müdürlüğü tarafından onaylanarak yürürlüğe
girmiştir.

2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulumuzun
çalışmaları arasında yer alan ESSİAD kurumsal
yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam
etmektedir.
Kurumsal kimliğe geçişimizdeki amaç derneğimizin
dolayısıyla üyelerimizin güçlenmesidir. Bu çalışmalar
ile derneğimize üyelerimizin daha çok sahip çıkması
ve sektörel platformlarda, dernek çalışmalarımızda
daha fazla üye tarafından temsil edilmesi
hedeflenmektedir.
Bu nedenle, kurumsal üyelik ile ilgili desteklerinizi
rica ederiz.

Yeni tüzüğümüzde yer alan
-madde 6 (Dernek Üyelik Türleri),
-madde 9 (Üyelerin Hakları) ve
-madde 10 (Üyelerin Yükümlülükleri) kısmında
görebileceğiniz üzere üyelik türleri değişmiş, tüzel
üyelik sistemi yürürlüğe girmiştir.
ASIL ÜYELER
GRUBU

CİRO (TL)

Temsil Sayısı

AİDATLAR (TL) **

Asıl Üye A

100.000.001
ve üstü
25.000.001100.000.000
10.000.00125.000.000
5.000.00110.000.000
0-5.000.000

5

Yıllık Aidat x 5

4

Yıllık Aidat x 4

3

Yıllık Aidat x 3

2

Yıllık Aidat x 2

1

Yıllık Aidat x 1

Asıl Üye B
Asıl Üye C

Üye Memnuniyet Anketimizi yanıtlamayan
üyelerimizin anketimizi cevaplamaları hususunda
hassasiyetini rica ederiz.

Üye Memnuniyet Anketimiz İçin
Lütfen Tıklayınız

ÖNEMLİ DUYURU
Kurumsallaşma çalışmalarımız kapsamında dernek eposta adreslerimizde bir takım değişiklikler
yapılmıştır. Kullanıcıları ile birlikte değişen ve
yenilenen e-posta adreslerimizi aşağıda bilgilerinize
sunar, ilgili değişiklikleri kayda almanızı önemle rica
ederiz.
Aylin GEL
Genel Sekreter

aylin.gel@essiad.org.tr

Gülcan CANTEKİN
gulcan.cantekin@essiad.org.tr
İdari İşler Sorumlusu
Murat GÜLER
murat.guler@essiad.org.tr
Mali İşler Sorumlusu

Asıl Üye D
Asıl Üye E

Yapılan bu düzenleme ile birlikte aidat ödeme
şekli de değiştirilmiştir. Derneğimizin mali
durumu göz önünde bulundurularak aidat
ödemeleriniz konusunda ivedikle dernek
merkezimizle irtibat kurmanızı rica ederiz.

Yönetim Kurulumuz, 2011 yılı faaliyetleri arasında
derneğimizin web sitesi www.essiad.org.tr’nin
tasarımının değiştirilmesi ve site içerisinde yer alan
bilgilerin geliştirilerek yenilenmesi hususunda
çalışmalar yapmıştır.
Bu kapsamda, web sitemiz ile ilgili çalışmalarımız
devam etmekte olup, ana sayfada reklam alanları
oluşturulmuştur.
Derneğimize mali katkı sağlayacak olan bu reklam
alanlarında firma reklamlarınız ile tanıtımınızı
yaparken, derneğimize destek olabilirsiniz. Reklam
alanlarımız üyelerimizden gelecek taleplere göre
değerlendirilecek ve ilgili alanlarda kayan reklamlar
şeklinde yayınlanacaktır.
Web sitesi reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı bilgiyi
dernek merkezimizden alabilirsiniz.
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Doğum günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden;
Sayın Koray ÜLGEN,
Sayın Suat KOCAMAN,
Sayın Erkut BEŞER,
Onursal Başkanımız Sayın Dr. Erol ERTAŞ,
Ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin
VATANSEVER’in doğum günü kutlar, sağlıklı ve
mutlu seneler geçirmelerini dileriz.

Gaziler İş Merkezi’nde bulunan ve mülkü ESSİAD’a
ait olan büromuz kiralıktır. Destek ve ilgilerinizi rica
ederiz.

1990

1990

İzmir Endüstriyel Havalandırma
İklimlendirme Soğutma Kümesi ile
ilgili gelişmeleri facebook
grubumuzdan takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı:essiad
Sosyal, eğitim, fuar vb. genel
duyurularımızı derneğimizin twitter
adresinden takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı : essiad

Soğutma Dünyası Dergimizin yeni sayısı
hazırlanmaya başlamıştır. Yayınlanmasını istediğiniz
firma haberleri, ürün tanıtımları ve reklamlar ile ilgili
derneğimiz ile irtibat kurabilirsiniz.

Web sitemizde yer alan eğtim, sosyal duyurular
ve bilgi bankası başlıklarımız sürekli
güncellenmektedir.

Soğutma Dünyası Dergisi dağıtım listemize
eklenmesini istediğiniz kişi, kurum ve kuruluşların
iletişim bilgilerini dernek merkezimize bildirmenizi
bekliyoruz.

şYeni ürünlerinizin e-bültenimizde tanıtımının
yapılması hususunda derneğimiz ile irtibat
kurabilirsiniz.
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Sektörden Haberler
İzmir'de Haziran ayında en çok konuşulan konuların
başında, EXPO 2020 yer aldı. İzmir'in EXPO 2020'ye
adaylığı çerçevesinde Paris'te, 151. BİE Genel
Kurulu'nda “Daha İyi Bir Dünya İçin Yeni
Yollar/Herkes İçin Sağlık” temasının konu edildiği
İzmir sunumu yapıldı. Sayın Defne SAMYELİ'nin
sunuculuğu yaptığı sunumda, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU, Sağlık
Bakanı Sayın Recep AKDAĞ, Sayın Lucien ARKAS
ve Sayın Dr. Mehmet ÖZ’ün konuşmasının ardından,
İzmir ve Sağlık konulu iki tanıtım filmi gösterildi. Daha
önce EXPO 2015 için aday olan İzmir, yaşadığı hayal
kırıklılığını tekrar yaşamamak için gerek yurt içindeki
etkin çalışmaları, gerekse yurtdışında yürüttüğü
güçlü lobi faaliyetleri ile dikkatleri de üzerine çekmeyi
başardı.

“Avrupa Sağlıklı Şehirler” toplantısına ev sahipliği
yapacak. Dünya Sağlık Örgütü tarafından organize
edilen toplantıya 52 Avrupa ülkesinden 100'den fazla
belediye katılacak.

Adından Söz Ettiren İzmir Markaları
MTM'nin aynı araştırmasına göre, medyanın
gündeminde en çok yansıma bulan İzmir markası Pınar
oldu. Pınar, 14 yıldır destek verdiği Karşıyaka Basketbol
Takımı'nın yeni sezonda da sponsorluğunu üstlenerek 99
adet habere konu edildi. Rapora göre, 59 adet yazıda yer
alan İzmir Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş., Türkiye İhracat
Şampiyonları Listesi'nde, 2011 yılında yüzde 89'luk
ihracat artışıyla Ege Bölgesi'nde en fazla ihracat yapan 4.
firma olduğu haberleriyle gündeme geldi.
Haziran ayında öne çıkan diğer markalar;
AY IN EN Ç OK K ON U Ş U L AN M A R K ALA R I

İzmir'e Nazar Boncuklu Logo
(İZKA) İzmir Kalkınma Ajansı'nın,
İzmir'in kentsel pazarlama görsel
kimliğinin oluşturulması için açtığı
ihaleyi, Hollywood filmlerinin afiş
tasarımcısı olarak bilinen Sayın Emrah YÜCEL’in I
Mean It Creative şirketi kazanmıştı. Dünyanın önde
gelen tasarımcılarından olan, birçok filmin afişinde
imzası bulunan Sayın Emrah YÜCEL ve ekibinin
hazırladığı İzmir Görsel Kimliği Lansman Toplantısı,
İzmir Crowne Plaza'da gerçekleştirildi. İzmir Valisi
Sayın M. Cahit KIRAÇ ve İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU'nun da hazır
bulunduğu toplantıda, Sayın Emrah YÜCEL ve ekibi
hazırladıkları görsel sunumu İzmirlilerin beğenisine
sundu. Böylece, İzmir'in yeni logosu nazar bocuğu
olurken, sloganı ise İzmir'in ilklerinden yola çıkılarak
düşünülen “Öncü İzmir” olarak belirlendi.

“Avrupa Sağlıklı Şehirler” Toplantısı, 2013'te
İzmir'de
Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl düzenlenen
“Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık İş ve Teknik
Konferansı”, bu yıl Rusya'nın St. Petersburg kentinde
gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
Sayın Dr. Sırrı AYDOĞAN da toplantı sırasında bir
konuşma yaptı. Aydoğan, toplantı sonrası Avrupa Sağlıklı
Şehirler Ağı Yıllık İş ve Teknik Konferansı'nın 2013 yılında
İzmir'de yapılacağını duyurdu. Buna göre, İzmir
Büyükşehir Belediyesi, gelecek yıl gerçekleştirilecek
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99
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59
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Ayın Dikkat Çeken Diğer Gelişmeleri
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen
“Temiz Türkiye’m” yarışmasında, İzmir'in Urla ilçesine bağlı
Bademler Köyü, ülkenin en temiz köyü seçildi.
 Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's,
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin notunu iki basamak birden
yükseltti.
 Bursa'da gerçekleştirilen Türkiye İlköğretim Okulları
Voleybol Şampiyonası’nda Özel İzmir Fatih Koleji Türkiye
Şampiyonu oldu.
 Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Romanya ve
Yunanistan’ın katılımıyla 4-10 Haziran'da İzmir Uluslararası
Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.
 Yaşar Üniversitesi (YÜ) yönetimi, ulusal müsabakalarda
yüzme, triatlon, satranç, tenis, basketbol, voleybol ve
Amerikan Futbolu dalında başarı gösteren ve dereceye
giren öğrencileri düzenlenen törenle ödüllendirdi.
 Bu yıl 3. düzenlenen “Sahne Tozu Tiyatro Ödülleri”
sahiplerini buldu. İzmir'in ilk ve tek tiyatro ödülü olma özelliği
taşıyan Sahne Tozu Tiyatro Ödülleri, Sayın Haldun
DORMEN, Sayın Selçuk YÖNTEM, Sayın Göksel KORTAY
ve Sayın Deniz GÖKÇER gibi ünlü oyuncuların katılımıyla
büyük beğeni topladı.

Sektörden Haberler
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Ar-Ge çalışmalarının daha da artacağını dile getirdi.
2
Merkezin 5500 m alana sahip olacağını ve nitelikli
sosyal donatı alanlarının da bulunacağını anlatan
Güden, “Yenilikçiliği üretenler makine değildir, yenilik
entelektüel sermaye sonucu ortaya çıkar.
Projemizde inovasyon, insan ile eş tutulmaktadır”
diye konuştu.

Bugüne kadar yürüttüğü mali destek programları ve
doğrudan faaliyet destekleri ile 80 milyon TL'ye yakın
mali destek sağlayan İZKA, yeni bir destek türü olan
“Güdümlü Proje Desteği”ni de hayata geçirdi.
Kurumlardan başvuru alınmayan, uygulayıcı
kuruluşun Ajans tarafından tespit edilmesi ve
başvuru yapmak üzere yönlendirilmesi suretiyle
ortaya çıkan Güdümlü Proje Desteği'nde büyük
bütçeli projelere İZKA'nın öncülük etmesi ile bölgesel
gelişmenin hızlandırılması amaçlanıyor. Bu
kapsamda hazırlıkları sürdürülen “İZTEKGEB
İnovasyon Merkezi Projesi” İZKA ve Kalkınma
Bakanlığı tarafından onaylandı ve Ajans tarafından
sağlanan ilk Güdümlü Proje Desteği'ni almaya hak
kazandı.
Bütçesi toplamda 7 milyon TL olarak belirlenen
projenin 5 milyon 250 bin TL'sini İZKA karşılayacak.
İki yıl sonra faaliyete geçecek ve bünyesinde 300'e
yakın kişinin çalışabileceği bu merkez öncelikli olarak
İzmir'deki girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri
için her türlü desteğin verileceği bir “girişimci kuluçka
merkezi” olarak kurulacak. İzmir Teknoloji Geliştirme
Bölgesi arazisinde kurulacak Kuluçka Merkezi'ne
özel yarışmalar ve elemeler sonunda kabul edilen
girişimciler 3 yıl boyunca kira ödemeyecek, elektrik,
su, internet gibi konularda harcama yapmayacak,
geliştirmek istedikleri konularla ilgili her türlü
danışmanlığı ücretsiz alacaklar.
Projeye ilişkin sözleşmenin imza töreninde konuşan
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB) A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve İYTE Rektörü Sayın Prof.
Dr. Mustafa GÜDEN, kendi bölgelerinde doluluk
oranının yüzde 100 olduğunu, hayata geçirecekleri
İZTEKGEB İnovasyon Merkezi Projesi ile bölgedeki

İzmir Valisi ve İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
M. Cahit KIRAÇ da kentte rekabet gücünün
arttırılması ve katma değeri yüksek ürün üretilmesi
için yaptıkları çalışmaları sürdürdüklerine işaret
ederek Türkiye'nin hedeflediği ihracat artışı için
bunun büyük önem taşıdığını vurguladı. Kıraç, proje
sayesinde yoğun ilgi nedeniyle İZTEKGEB'de yer
bulamayanların yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek
için burada yer alma imkanları olacağını kaydetti.
“Herkes için Sağlık” temasıyla EXPO 2020'ye aday
olan İzmir’in, alt temalarından birinin de inovasyon
olduğunu dile getiren Kıraç, bu çalışmanın expo
adaylığına da büyük katkı vereceğini belirtti.
Öncülerin şehri İzmir’in yine öncü bir çalışma
yaptığını söyleyen Kıraç emeği geçenlere teşekkür
etti.

ANIMA (The Euro-Mediterranean Network of
Investment Promotion Agencies), Akdeniz’in
ekonomik kalkınması için oluşturulmuş çok uluslu bir
platform olan ANIMA, Fransa, İtalya, Malta, Mısır,
Fas, Yunanistan gibi pek çok Akdeniz ülkesinden 79
tane ajans ve uluslararası network kuruluşunu bir
araya getiriyor.
Marsilya’ da gerçekleştirilen ANIMA Genel
Kurulunda Birliğin yeni yönetimi için yapı lan
seçimlerde İzmir Kalkınma Ajansı aktif üyeler
arasında en yüksek oyu alarak Yönetim Kurulu
Üyeliğine ve İZKA Genel Sekreteri Sayın Dr. Ergüder
CAN ANIMA Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.
Sayın Dr. Ergüder CAN’ı tebrik eder, yeni
görevininde başarılar dileriz.

Sektörden Haberler
Merkezi Isıtmalı Binalarda Isıtma Giderleri
Hakkaniyetli Paylaştırılmalı
Merkezi sistemle ısıtılan binalarda
ısıtma giderlerinin kat malikleri
arasında eşitlik ilkesine göre
paylaştırılması gerektiğini
söyleyen TOBB İklimlendirme
Meclisi Başkanı Sayın Zeki
POYRAZ, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yürürlüğe
konulan “Merkezi Isıtma ve Sıhhi
Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve
Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin
Yönetmelik”in uygulamada yaşanan sorunlar ve
eksiklikleri nedeni ile mutlaka revize edilmesi
gerektiğini, söz konusu yönetmeliğin bu beklentileri
cevaplamadığını ifade etti.
Poyraz, “Isıtma giderlerinin kat malikleri arasında adil
bir şekilde pay edilmesi gerekiyor. Isı kayıpları
yalnızca binanın dış duvarlarından değil, aksine
binanın tüm kütlesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle
hesaplamalar yapılırken dairelerin kuzey, güney, çatı
katı, teras altı, çıkma ve bodrum katı gibi
konumlarının da dikkate alınması gerektiğini ve
binanın söz konusu bölümlerinde yer alan bağımsız
bölümlerde mutlaka hakkaniyetli düzeltme
katsayılarının kullanılarak, ısı kayıplarının tüm bina
kat maliklerine yansıtılması gerektiğini
düşünüyoruz. Çatı, teras, çıkma, teras altı, zemin kat
ve bodrum üstü döşeme elemanları bağımsız
bölüme ait olmayan ve tüm binanın altını ve üstünü
örten elemanlardır. Dolayısıysa buralardan oluşan ısı
kayıpları binanın tümü tarafından paylaşılmak
durumundadır. Ayrıca, ortak yapılan ve işletilen bir
binada bağımsız bölümlerin konumu ne olursa olsun
iç mahal sıcaklığının belirli değerin altına
düşürülmesine izin verilmemelidir. Yönetmelikte
özellikle çatı ve zemin dairelerinin mağduriyetleri
önlenmeli, bağımsız bölümlerde ölçülen değerlere
kesinlikle Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanıldığı gibi
uygun düzeltme katsayıları uygulanmalı, bu konuda
uluslararası düzeyde kabul görmüş akredite bir
yazılım kullanılmalıdır. Özellikle yeterli yalıtımı
bulunmayan eski binalarda, çatı ve zemin yalıtımı
yapılmasının zorunluluğu yönetmelikçe hüküm altına
alınmalıdır. Aksi halde aynı binayı kullanan bağımsız
bölüm sakinlerinin ilişkilerinin bozulması kaçınılmaz
olacaktır” dedi.
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Öte yandan ısı paylaşımı kadar önemli olan bir
başka hususun da sıcak su kullanımı olduğuna
dikkat çeken Poyraz, sıcak su kullanımında da
giderlerin hakkaniyetle paylaştırılması gerektiğini
söyledi.
Bep-Tr. Yazılımı İstenen Verimi Sağlamıyor
Binalarda enerji kimlik belgesinin hazırlanmasında
kullanılan Bep-Tr. yazılımında hala beklenen verimin
sağlanamadığına da işaret eden Poyraz, Merkezi
Isıtma yönetmeliğinin de Bep-Tr. gibi olmaması için
mutlaka iyileştirmelerin yapılması ve taleplere kulak
verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Dünya İklimlendirme Sektörü İthalatı Raporu
Hazırlandı
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB),
sektörün ihracatını artırmak, daha fazla ülkeye
ulaşabilmek ve üyelerinin ihracat faaliyetlerine
destek olabilmek amacı ile Dünya İklimlendirme
Sektörü İthalatlarını mercek altına alan “Dünya
İklimlendirme Sektörü İthalatı” raporu hazırladı.
Dünya'da iklimlendirme sektörüne yönelik talepleri
ülke ve ürün bazında raporlayan İSİB, raporu
üyelerine online olarak ulaştıracak.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Zeki POYRAZ, dünya
iklimlendirme sektörü ithalatı raporunu n sektör
mensupları için önemli bir kaynak olduğunu
söyleyerek, iklimlendirme sanayicisi için dünya
iklimlendirme ithalatını takip altına aldıklarını ifade
etti. Dünya iklimlendirme sektör ithalatının son
yıllarda yükselişe geçtiğini, yaşanan krizlerin
ardından piyasaların toparlanmaya başladığını ve
buna paralel olarak da dünya genelinde sektör
ithalatında artış yaşanmaya başladığını ifade eden
Poyraz, Türkiye İklimlendirme sektörünün de
fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini ve
sektörün ülkelerin ithalatları içinde payını mutlaka
arttırması gerektiğini vurguladı.
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Türk iklimlendirme sektörünün geçmişte ihracatının
%75'ini AB ülkelerine yapıyorken, bugün çeşitlenen
pazarlar nedeni ile yüzde 45 seviyesine gerilediğini
kaydeden Poyraz, Türk iklimlendirme sektörü
ürünlerinin artık dünyanın dört bir yanına ulaştığına
dikkat çekti.

İSİB'in raporundan kısa bir bilgi de veren Poyraz
sözlerine şöyle devam etti, “ Dünya iklimlendirme
ithalatı 2010 yılında 2009 yılına göre yüzde 14,5
oranında artış göstererek 379 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşti. İthalatta ilk 5 sırada ABD,
Almanya, Çin, Fransa ve İngiltere'yi görüyoruz.
Türkiye ise 23. sırada yer alıyor.

İSİB Raporu Ülkeler Bazında İklimlendirme Sektörü İthalatı (Bin $)
Sıra

Ülke

2007

2008

2009

2010

09-10
Değişim (%)

2010 Pay
(%)

1

A.B.D.

46.857.228

48.558.041

38.691.263

46.419.471

20,0%

12,25%

2

Almanya

26.223.729

30.219.420

23.445.599

26.618.893

13,5%

7,02%

3

Çin

19.526.693

23.958.938

21.920.386

26.457.944

20,7%

6,98%

4

Fransa

17.311.178

19.117.370

15.050.766

16.366.914

8,7%

4,32%

5

İngil tere

15.821.852

15.992.769

11.901.119

13.507.550

13,5%

3,56%

6

Kanada

13.292.026

13.972.077

11.507.242

13.097.441

13,8%

3,46%

7

Japonya

10.173.163

11.533.152

9.733.278

11.797.224

21,2%

3,11%

8

İtalya

12.858.596

13.605.917

9.730.080

11.444.819

17,6%

3,02%

9

Meksika

9.952.932

10.638.534

8.453.972

10.711.359

26,7%

2,83%

10

Rusya

7.327.187

10.195.695

7.435.047

10.412.392

40,0%

2,75%

11

İspanya

11.367.096

10.745.565

7.847.206

8.604.125

9,6%

2,27%

12

G. Kore

7.817.529

7.900.290

7.316.214

8.490.668

16,1%

2,24%

13

Belçika

8.337.844

9.687.607

7.294.823

7.729.073

6,0%

2,04%

14

Hollanda

7.818.444

8.601.357

6.630.459

7.220.441

8,9%

1,91%

15

Avustralya

5.445.098

5.899.999

6.892.756

6.346.590

-7,9%

1,67%

16

Brezilya

3.534.378

4.665.018

4.211.588

6.242.628

48,2%

1,65%

17

Polonya

6.000.394

7.084.066

5.435.164

5.817.505

7,0%

1,53%

18

Singapur

4.660.744

6.188.397

5.686.223

5.741.388

1,0%

19

S.Arabistan

6.659.506

3.334.826

1.632.677

5.230.075

220,3%

20

Avusturya

5.524.687

6.110.690

4.906.046

5.183.005

5,6%

23

Türkiye

4.611.933

5.226.934

4.046.790

4.635.983

14,6%

1,22%

Diğerleri

105.897.244

130.520.659

108.022.121

120.947.059

12,0%

31,91%

363.476.138

407.106.708

331.138.352

379.022.547

14,5%

100,00%

Dünya
Toplam

1,51%
1,38%
1,37%
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Ürün Grupları Bazında Dünya İklimlendirme Sektörü İthalatı (Bin $)
Sıra

Ürün Grubu Adı

2007

2008

2009 %

2010

09-10 Değişim

1

Tesisat Sist. ve Elm.

162.556.244

183.418.231

147.508.612

172.872.587

17,19%

2

Havalandırma-Klima Sist. ve Elm.

108.052.306

117.794.009

96.033.373

113.737.801

18,44%

3

Isıtma Sistem ve Elemanları

47.453.034

55.766.242

47.448.383

47.221.796

-0,48%

4

Soğutma Sistem ve Elemanları

45.414.554

50.128.226

40.147.984

45.190.363

12,56%

TOPLAM

363.476.138

407.106.708

331.138.352

379.022.547

14,46%

İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Açıklandı

OAİB İhracatını Yükseltti

İstanbul Sanayi Odası'nın her sene yayınladığı
Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde
İklimlendirme sektöründen 20 firma yer aldı.

Orta Anadolu İhracatçı
Birliği (OAİB), 2012 yılı
Ocak-Haziran döneminde
yaptığı toplam ihracatı, bir
önceki yılın aynı dönemine
göre %7 artırarak 5,3

TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı Sayın Zeki
POYRAZ, iklimlendirme sektöründen 20 firmanın
Türkiye'nin en büyük kuruluşları arasında yer
almasından memnuniyet duyduklarını, gelecek
yıllarda listede daha fazla iklimlendirme firması
göreceklerini söyledi.
İklimlendirme sektörünün son yıllarda en fazla rağbet
gören sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken
Poyraz, bunu sektör ürünlerine olan taleplerden ve
yatırımcıların ilgisinden çok rahat görebildiklerini
kaydetti. Sektörün her geçen gün yurt içi ve yurt dışı
pazarlarda daha iyi konuma eriştiğini söyleyen
Poyraz, bugün yerli tüketicinin yerli markalara olan
güveninin arttığını, dünyanın dört bir yanında da Türk
iklimlendirme ürünlerine olan ilginin arttığını
vurguladı. Sektörün yurt içi ve yurt dışı pazarlarda
aranan, etkin ve güçlü bir sektör olmak için emin
adımlar ile yoluna devam ettiğini belirten Poyraz,
iklimlendirmenin dünya ile kucaklaşmış, global bir
sektör haline dönüştüğünü belirtti.
Sektörü bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere
taşımayı ve insan yaşamında 4 mevsim vazgeçilmez
bir sektör olmayı hedeflediklerini ifade eden Poyraz,
Türk iklimlendirme sektörünün daha fazla katma
değer üreten, daha az ithalat, daha fazla ihracat
yapan, daha fazla yerli ve yabancı yatırımcı çeken bir
sektör olması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

milyar dolara yükseltti.
İller bazında ise, Ankara %19'luk bir artış sağlayarak
birinci sırada yer aldı.
OAİB Koordinatör Başkanı Sayın Ahmet
KAHRAMAN, özellikle Ankara olmak üzere ihracat
oranlarındaki artışınn memnuniyet verici olduğunu
belirtmiştir.
OAİB Koordinatör Başkanı Sayın Ahmet KARAMAN
ve şahsınız başta olmak üzere tüm OAİB
çalışanlarını kutlar, başarılarınızın devamını
temenni ederiz.
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İ z m i r ' d e E k o - v e r i m l i l i k ( Te m i z Ü r e t i m )
Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi
Toplantısı Gerçekleştirildi

 Temiz üretim kavramsal çerçeve,
 Çevre yönetimi ve temiz üretim,
 Dünyada temiz üretim

Türkiye'de temiz üretimin gelişimi ve mevcut
durum,


 Temiz üretim ve çevre mevzuatı,
 Temiz üretim ve finansal mekanizmalar,
 Temiz üretimin enerji verimliliği boyutu ve
uygulama örnekleri,
 Enerji verimliliği denetimi (etüt çalışması),
 Temiz üretim denetimi,
 Temiz üretim uygulama örnekleri.

Ekim 2011′de İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Ege Bölgesi
Sanayi Odası (EBSO) arasında imzalanan “işbirliği
protokolü” ile “İzmir'de Eko-verimlilik (Temiz Üretim)
Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi”
başlatılmıştır.
İzmir Bölge Planı ile uyum içinde olan projede
İzmir'de etkinlik gösteren sanayi kuruluşları ve ilgili
diğer kuruluşların eko-verimlilik (temiz üretim)
konusundaki faaliyetlerinin desteklenerek, konu ile
ilgili çalışmaların yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir.
TTGV'nin yürütücülüğünde devam eden projede bu
zamana kadar eko-verimlilik (temiz üretim) ile ilgili
mevcut durum, kapasite, kaynak, yapılan çalışmalar
ve ihtiyaçlar bağlamında bölge değerlendirildi. Bu
çıktılara göre bölgede konu ile ilgili çalışan
uzmanların eko-verimlilik (temiz üretim) konusundaki
kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim
gerçekleştirildi.
Eğitimde, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
tarafından ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM uzmanlarının
da desteğiyle katılımcılara aşağıdaki konular
hakkında bilgi verildi:
 Çevre ile ilgili gelişmeler,
 Çevre ile ilgili güncel yaklaşımlar ve temiz üretim,

Eğitimde katılımcılardan oluşan çalışma grupları
Eğlence Fabrikası ve Kahve Oyunu ile temiz üretim
yaklaşımını minyatürize ederek kavramı daha etkin
anlama fırsatı buldu. Eğitimin teorik bölümünün
ardından gerçekleştirilen uygulamalı eğitim ile de
bölgede yer alan bir tekstil firması ziyaret edilerek
temiz üretim olanakları katılımcılar tarafından
incelendi ve raporlandı.
Eğitime kalkınma ajansları, danışmanlık şirketleri,
sektörel kuruluşlar üniversiteler ve kamudan 32 kişi
katıldı ve katılımcılara eğitim sonunda sertifikaları
verildi.
TTGV daha önce “UNIDO Eko-verimlilik (Temiz
Üretim) Programı” kapsamında ulusal çapta bir
eğitim düzenlemiş ve 68 ulusal uzmanının kapasite
gelişimine katkı sağlamıştı.

Sektörden Haberler
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bir yansıması. Denizli'ye özel önem veriyoruz. Bu
önemi arttırarak devam edeceğiz. KOSGEB olarak
2011 yılında yeni destekleme modeline geçtik. 2011
yılı öğrenme süreciydi, 25 bin işletmeye destek
verdik. Kredi faizi destekleriyle beraber sayı 100 bini
buluyor. Hizmet sektörü açılımı 2010 yılında oldu,
hedef kitlemiz sekiz kat büyüdü. KOSGEB, 300-400
bin imalatçı KOBİ'ye destek yerine, 3 milyon KOBİ'ye
hizmet verir hale geldi.” dedi. KOSGEB'in, 440
milyon liralık bütçesinin yüzde 80′ini destek olarak
aktardığını anlatan Kaplan, şunları kaydetti: “Bu
güzel bir rakam. Arttırılması için bakanlıklarımızla
görüşüyoruz. Hedefimiz, 500 milyon lira destek
rakamını yakalamaktır.”
Ziyaret sonunda DTO Başkanı Özer, KOSGEB
Başkanı Kaplan'a Denizli horozu heykeli hediye etti.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Mustafa
Kaplan, son iki yılda 80 bin girişimci adayı
eğittiklerini, bunların 4 bin 500′e yakınının işletme
kurduğunu, bu işletmelerde 20 bin kişinin istihdam
edildiğini söyledi.
Kaplan, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Necdet
Özer'i ziyaret etti. Ziyarette Özer, DTO'nun KOBİ'lerle
ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi. Denizli'nin
müteşebbis insanların bulunduğu bir şehir olduğunu
ifade eden Özer, “170 ülkeye ihracat yapıyoruz.
Üyelerimizin tamamı KOBİ diyebiliriz. Denizli'de 141
girişimcimize eğitim verdik, bunlardan 43′ü kendi
işyerini açtı. 30 kişinin eğitimi sürüyor, 180 kişiye
daha eğitim vereceğiz. 'Cansuyu' kredilerinde
Türkiye birincisi olduk. KOSGEB'in kısa bir süre
öncesine kadar ismi bile bilinmiyordu, son yıllarda
yapılan çalışmalarla tanıtıldı ancak kredi verilerinin
oluşturduğu komisyonda DTO'nun da mutlaka
olması gerekir.” dedi.
“Denizli girişimcilikte rol model şehrimiz”
KOSGEB Başkanı Kaplan ise Denizli'nin girişimcilik
konusunda rol model bir şehir olduğunu belirterek,
sanayisiyle ve işletme potansiyeliyle dikkatle
izlediklerini vurguladı. Kaplan, “Denizli, inşallah
bundan sonra daha da iyi olacak. Yeni destek
modellerimizin tam da meyvelerini gördüğümüz
günlerdeyiz. Biz en iyi uygulamaları DTO ile yaptık.
Gerçekten sekiz on programımız devam ediyor.
Diğer kurumlarla da yapıyoruz ama DTO'nunki bir
okul gibi oldu. Eğitilen nitelikli girişimciler, Denizli'nin
kalkınmasına katkı sağlayacak.” diye konuştu.
KOSGEB'in 68 ilde teşkilatlandığını, yıl sonuna
kadar 81 ilde teşkilatlanacağını vurgulayan Kaplan,
“Bu da KOBİ'lere yerinde destek olma vizyonumuzun

Rusya Federasyonu ve ülkemiz arasındaki ikili
siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin son
dönemde artışına paralel olarak, bu ülkeye yönelik
etkin ticareti geliştirici politikalar izlenmesinin faydalı
olacağı amacı ile Mitex Moscow International Trade
Fair of Tools, Equipment and Technology, Apteka
International Trade Fair for Pharmaceuticals and
Related Products, Climate World International
Specialized HVAC&R Trade Fair Exhibition, Garden
Tool Specialized Exhibition of Garden Tools and
Equipment, Domestic Construction Materials
Specialized Exhibition of Building Materials adlı
fuarlara milli düzeyde katılım sağlanabileceğinin
belirtilmekte olup, bahse konu fuar organizatörü ve
fuarlar ile ilgili tüm detaylara www.euro-expo.org
adresinden ulaşılabilirsiniz.
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Bu bağlamda;

 Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer
disiplinlerde, temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel
ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve tartışılması

Ülkemizdeki tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim,
araştırma, yönetim, profesyonel gelişme, yasal
mevzuat ve benzeri yapıların tartışılması


 Çağdaş bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması ve
uygulanması bu kongrenin hedefleridir. Bu hedefler
doğrultusunda kongrede de çeşitli “Sunum, Tartışma
ve Eğitim Platformları” oluşturulacaktır.

Kongre Platformları
Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu
diğer disiplinlerde, temel alanlarda
yapılan temel teorik araştırma sonuçlarının
sunulduğu; Bilimsel Araştırma Oturumları,


Tesisat Mühendisliği ve etkileşim içinde olduğu
diğer disiplinlerde, temel alanlarda yapılan
uygulamalı araştırma sonuçlarının sunulduğu;
Teknolojik Araştırma Oturumları,


YARININ BİNALARI: ENERJİ, KONFOR, ÇEVRE,
EKONOMİ OLARAK BELİRLENDİ
Binalar, Tesisat Mühendisliği`nin birincil çalışma
alanıdır. Binalarda konfor koşullarının sağlanması,
bunun için harcanan enerji, bu enerji tüketiminin
çevresel ve ekonomik etkileri Tesisat Mühendisliği
çalışmalarını doğrudan etkilemektedir.
Bir binanın işletilmesi sırasında tükettiği enerjinin
sınırlandırılması konusundaki yasal zorunluluklar,
binalarda enerji verimliliği yüksek sistemlerin ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını
teşvik etmekte, Tesisat Mühendislerini kullandıkları
sistemlerin imalatından ömürlerini tamamladıktan
sonra ne olacaklarına kadar izleme, çevre ve
ekonomiklik kriterlerine dikkat ederek sistem seçme
ve tasarlamaya zorlamaktadır.
Konfor koşullarından ödün vermeden, çevresel
etkileri ve maliyetleri en aza indirgeyerek binaların
enerji tüketimlerini azaltıp sıfır enerjili binalara
ulaşma hatta enerji fazlasını satarak pozitif enerjili
bina olma hedefi ile “Sürdürülebilir Bina” kavramı
ülkemizin de gündemindedir.
Bu nedenlerle 17-20 Nisan 2013 tarihinde
gerçekleştirilecek olan TESKON 2013'ün ana teması
enerji, konfor, çevre ve ekonomi kavramlarını bir
arada içeren YARININ BİNALARI olarak seçilmiştir.
Amaç
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrelerinin temel
amacı Tesisat Mühendisliğinin gelişimine katkı
sağlamaktır.

 Sempozyumlar,
 Seminerler,
 Kurslar,
 Paneller,
 Forumlar,
 Özel Amaçlı Toplantılar.

Te s i s a t m ü h e n d i s l i ğ i a l a n ı n d a ç a l ı ş a n
araştırmacılar, uygulamacılar, uzmanlar, tüm
meslektaşlarımız KONGRE KONULARI’na uygun,
daha önce yayınlanmamış, örnek olacak
çalışmalarını sunacaklardır.

Soğutma teknolojileri ve yeni gelişmeler,
sürdürülebilir soğutma teknolojileri, yeni
soğutkanlar, yeni ürünler, soğuk depolama
sistemleri, gıda teknolojisi uygulamaları vb. konu
başlıklarının yer aldığı, 17-20 Nisan 2013 tarihleri
arasında düzenlenecek olan 11. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi (TESKON) içerisinde
ESSİAD organizasyonunda gerçekleştirlmesi
planlanan Soğutma Teknolojileri Sempozyumu ile
ilgili çalışmalarımız başlamıştır.

ESSİAD
e-bülten

Sektörden Haberler
Kongre Konuları

 Soğutma sistemleri,

 Tesisat mühendisliği ile ilgili teorik ve deneysel
çalışmaların yapıldığı temel bilim dalları,

 Yangın tesisatları ve yangın güvenliği,

(Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği,
Gaz Dinamiği, Psikrometri)
 Binalarda enerji performansı,
 Bina fiziği,
 Isıl konfor,
 Isıtma,
 İç hava kalitesi,
 Sürdürülebilir binalar,

 Havalandırma,
 Tesisatlarda deprem güvenliği,
 Buhar sistemleri,
 Kızgın su tesisatları,
 Gaz tesisatları (LPG, LNG, CNG, Doğal Gaz),
 Medikal gaz tesisatları,
 Arıtma tesisatları,
 Yüksek yapılarda tesisat,
 Bina otomasyonu,

Yapılarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji
analizleri, test, kabul ve işletmeye alma,

 Mutfak tesisatları,

 Tesisatlarda enerji verimliliği,

 Çamaşırhane tesisatları,

 Yalıtım,

 Havuz ve filtrasyon,

 Enerji geri kazanımı,

Alternatif enerji kaynakları tesisat mühendisliği
uygulamaları,



 Sıhhi tesisat,
 Hastahane tesisatları,
 Temiz oda



 Yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği
uygulamaları,
 Sanayide enerji verimliliği uygulamaları.

, İklimlendirme,

İklimlendirme ve soğutma
alanında ihtiyaç duyulan teknik
eleman ve mühendisleri
yetiştirecek öğretim elemanlarının
bu alandaki bilgi ve teknik
birikimlerini paylaşmak amacıyla
13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında
Balıkesir Üniversitesi Balıkesir
Meslek Yüksek Okulu tarafından 1. Ulusal
İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu
düzenlenecektir.
Bu önemli sempozyumun düzenlenmesine sponsor
firma olarak katkıda bulunabilirsiniz. Katkılarınız ile
hem üniversite-sanayi işbirliğine hem de bilime ve
eğitime destek olabilirsiniz. Balıkesir Üniversitesi
Balıkesir Meslek Yüksek Okulu İklimlendirme ve
Soğutma Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı ve
Dernek Üyemiz, ayrıca Kongre Sekreteri Değerli
Hocamız Sayın Yard. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU
ile sponsorluk konusunda irtibata geçebilirsiniz.

Sempozyum Konuları: Soğutucu akışkanlar ve
çevresel etkileri, alternatif soğutucu akışkanlar,
karbondioksitli kritik üstü soğutma çevrimleri,
hidrokarbon esaslı soğutucu akışkanlar,
süpermarket soğutma sistemleri, endüstriyel
soğutma sistemleri, soğutma sistem tasarımı,
alternatif akışkanlar için boru çaplarının seçimi,
değişken debili (VRF) ticari iklimlendirme sistemleri,
temiz odalar, merkezi iklimlendirme sistemleri,
iklimlendirme-soğutma sistemlerinde enerji
verimliliği, iklimlendirme-soğutma sistemlerinde
otomatik kontrol ve kumanda yöntemleri,
iklimlendirme-soğutma sistem seçim yazılımları,
iklimlendirme-soğutma eğitiminde kullanılan
animasyon ve simülasyon teknikleri, iklimlendirmesoğutma eğitiminde kullanılabilecek bilgi
teknolojileri, iklimlendirme ve soğutma meslek
standartları, endüstriyel havalandırma sistemleri,
mutfak havalandırma sistemleri vs.
Sempozyum için;
http://ikses12.balikesir.edu.tr/ikses/
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler
06.06.2012
09.06.2012

07.06.2012
10.06.2012

ENTECH POLUTECH
ASİA 2012 : Çevre ve
Enerji Teknolojileri
Fuarı
REW İstanbul 2012 : 8.
Uluslar arası Geri
Dönüşüm, Çevre
Teknolojileri ve Atık
Yönetimi Fuarı

Bangkok
TAYLAND

24.09.2012
27.09.2012

5 In 1 Sulaymaniah

Bağdat
IRAK

İstanbul
TÜRKIYE

26.09.2012
30.09.2012

CLIMATECH AND
WATEX

Şam
SURİYE

02.10.2012
04.10.2012

Infa Oman 2012

Muskat
UMMAN

04.10.2012
07.10.2012

Ortadoğu İnşaat Fuarı
2012 (4.)

Diyarbakır
TÜRKİYE

05.10.2012
09.10.2012

CONSTRUMAR

Kazablanka
FAS

07.10.2012
11.10.2012

BANGKOK RHVAC Bangkok Refrigeration,
Heating, Ventilation
and Air Conditioning,
Heating, Refrigeration,
Ventilation, Parts,
Materials and Services,
Tools & Equipment

09.10.2012
11.10.2012

CHILLVENTA

Nurnberg
ALMANYA

10.10.2012
12.10.2012

Energetika : 8.
Uluslararası Enerji
Fuarı

Belgrad
ALMANYA

15.08.2012
18.08.2012

İnterbuild Africa

Johannesburg
G. AFRİKA

04.09.2012
07.09.2012

Aqua-Therm Almati :
Isıtma Soğutma
Havalandırma Sıhhi
Tesisat Fuarı

Almaata
KAZAKISTAN

05.09.2012
07.09.2012

06.09.2012
09.09.2012

10.09.2012
13.09.2012

Eolica Expo
Medditerian : Alternatif
Enerjiler, Rüzgar
Enerjisi, Rüzgar
Kuvveti Tesisler
All Green Expo 2012 :
Yeşil Ekonomi ve Enerji
Verimliliği Fuarı

Niconex 2012

Roma
İTALYA

İstanbul
TÜRKIYE

Abuja
NİJERYA

Bangkok
TAYLAND

12.09.2012
14.09.2012

Baltic Build 2012

St. Petersburg
RUSYA

18.09.2012
19.09.2012

TIREC-4 : Türkiye
Yenilenebilir Enerji ve
İklim Değişikliği Zirvesi

İstanbul
TÜRKIYE

18.09.2012
22.09.2012

Husum : Rüzgar
Enerjisi Fuarı ve
Konferansı

Husum
ALMANYA

11.10.2012
14.10.2012

18.Uluslararası Yapı
Fuarı İzmir 2012

İzmir
TÜRKİYE

20.09.2012
23.09.2012

FEBRAVA International
Refrigerating, Air
Conditioning,
Ventilation, Heating
and Air Treatment
Trade Fair

Sao Paulo
BREZİLYA

16.10.2012
19.10.2012

Installer Live 2012

Birmingham
İNGİLTERE

24.09.2012
27.09.2012

Big 4 Show Rebuil
Libya 2012

Tripoli
NİJERYA

16.10.2012
19.10.2012

Iran HVAC 2012 : İran
11. Uluslararası Isıtma,
Soğutma ve
Havalandırma Fuarı

Tahran
İRAN

ESSİAD
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler
17.10.2012
20.10.2012

18.10.2012
21.10.2012

18.10.2012
21.10.2012

21.10.2012
25.10.2012

Aqua-Therm Bakü
Isıtma Soğutma
Havalandırma Sıhhi
Tesisat Fuarı
PISCINA BCN International Swimming
Pool Exhibition

20.Uluslararası Yapex Yapı Malzemeleri,
İnşaat Teknolojileri ve
Yapı Yenileme Fuarı
Sial 2012 Uluslararası
Gıda Fuarı

Bakü
AZERBAYCAN

Barselona
İSPANYA

08.11.2012
11.11.2012

Cairo Buildex

Kahire
MISIR

11.11.2012
14.11.2012

Saudi Build

Riyad
SUUDİ
ARABİSTAN

15.11.2012
18.11.2012

IWES 4.Atık
Teknolojikleri
Sempozyumu ve
Sergisi

İstanbul
TÜRKİYE

17.11.2012
20.11.2012

Batum Yapıtex

Batum
GÜRCİSTAN

Antalya
TÜRKİYE

Paris
FRANSA
21.11.2012
25.11.2012

FSB

Köln
ALMANYA

26.10.2012
29.10.2012

Aquanale

Köln
ALMANYA

27.10.2012
30.10.2012

SIVA - Climate Expo

Cezayir
CEZAYİR

27.10.2012
30.10.2012

Eco Expo Asia :
Uluslararası Çevre
Koruma Günü

Hong Kong
TAYLAND

31.10.2012
03.11.2012

Fematech 2012

Buenos Aires
ARJANTİN

26.10.2012
28.10.2012

06.11.2012
08.11.2012

15. Makina Katar Fuarı

07.11.2012
10.11.2012

Philconstruct 2012
Fuarı

07.11.2012
10.11.2012

16. Uluslararası
Malzeme ve Enerji Geri
Kazanımı ve
Sürdürülebilir Kalkınma
Fuarı

08.11.2012
11.11.2012

Renex : Yenilenebilir
Enerji

Cezayir Siva Best 5
2012 Yapı Fuarı

Cezayir
CEZAYİR

22.11.2012
26.11.2012

Aqua-Therm Prague

Prag
ÇEK
CUMHURİYETİ

26.11.2012
30.11.2012

Libya Build 2012

Trablus
LİBYA

02.12.2012
05.12.2012

7. Erbil Building

Erbil
IRAK

04.12.2012
09.12.2012

Climate World

Moskova
RUSYA

06.12.2012
08.12.2012

ACLIMA

Telaviv
İSRAİL

Doha
KATAR

Manila
FİLİPİNLER
10.12.2012
13.12.2012
Rimini
İTALYA

İstanbul
TÜRKİYE

Baghdad Int'l. Dev. &
Housing Exh.

Bağdat
IRAK

