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Başkan’dan
Sayın Üyelerimiz,
Derneğimiz oldukça yoğun bir
Şubat ayını verimli çalışarak
tamamladı. Tüm dernek
çalışanlarımız, üyelerimiz ve
çalışma komisyonlarımız
geçtiğimiz ay birçok toplantı
gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar
sırasında hepsi birbirinden
değerli sonuçlara ulaşıldı.
EHİS kümemizi daha da ileriye taşıyacak olan bu
çalışmaların artarak devam etmesini dilerim.
Değerli Üyelerimiz,
Ocak ayında gerçekleşmiş olan Genel Kurulumuzun
ardından toplanan ilk Soğutma Dünyası Yayın
Kurulumuzda tüm katılımcılar ile yeni sayımızın
planlamasını gerçekleştirme fırsatı bulduk. Bilindiği
üzere bu sayımız daha çok TESKON sayısı diye
adlandırılan, kongre ile yakın tarihlerde
yayınlanmaktadır. TESKON'un her geçen sene daha
da başarılı iş sonuçları yaratması, kongreye olan
katılımcı ve bildiri sunmak isteyen bilim adamlarının
sayısını arttırmaktadır. Bu sebeple, TESKON
tarihlerinde yayınlanacak olan Soğutma Dünyası
dergimize, reklam talepleri de aynı oranda
artmaktadır. Reklamlarıyla bu sayımızda yer almak
isteyen üyelerimize baskı öncesinde bu vesile ile bir
hatırlatma yapmak isterim.
Sayın Üyelerimiz,
Şubat ayında Yüksek İstişare Kurulumuz, Kurul
Başkanımız Sayın Metin AKDAŞ Başkanlığında
toplandı. Derneğimizin yurt çapında destek bulan
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesi
hakkında görüşüldü. Yönetim Kurulumuz laboratuvar
projemizde gelinen aşamayı ve bundan sonra
atılacak olan adımlara yönelik faaliyetlerini sundular.
Alınan kararlar sayesinde laboratuvar projemiz bir
kat daha güçlenmiş oldu.
Tam bu sırada, laboratuvarımız ile ilgili olarak çok
heyecanlı bir aya girdiğimizi de belirtmek isterim.
Mart ayı içerisinde İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte
yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde proje dosyası
hazırlığımızı tamamlamayı planlıyoruz, son
aşamaya çok yaklaştık. Aslında bu son aşama
laboratuvar kurulumunun da en başı olacak, çok yol
katettik ancak henüz yolun başındayız. Yönetim
Kurulumuz, destekleyen kuruluşlar ve tüm gönül

verenler olarak bunun bilincindeyiz ve enerjimizi bu
yönde yönetiyoruz. Eş finansman olarak bazı
üyelerimiz az ya da çok demeden, tabir uygun ise
“çorbada tuzumuz olsun” diyerek iştirakçi kuruluşlar
olarak destekte bulundular. Sektör derneklerimiz
maddi desteklerini en baştan beri taahhüt ederek bizi
yalnız bırakmamışlardı. Eş finansmanda az
miktarda bir açığımız daha kaldı, onu da hep birlikte
en kısa sürede tamamlayabileceğimizden eminim.
Şubat ayında ESSİAD Genç Girişimciler Kurulu da
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
Hüseyin VATANSEVER rehberliğinde ilk toplantısını
gerçekleştirdi. Gençlere çok güveniyoruz, Sayın
Soner BABÜROĞLU kardeşimizin bu toplantıda
başkan olarak seçildiğini öğrendik, kendisini kutlar,
kurula çalışmalarında başarılar dilerim.
Bu ay içerisindeki bir diğer çok önemli olay da
Azerbaycan Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
(TUSİAB) ile ESSİAD arasında imzalanan ticari ve
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki işbirliği
sözleşmesidir. Bugünden sonra Azerbaycan ile iş
yapmak isteyen, mevcut işleri devam eden ya da
Azeri pazarını tanımak isteyen tüm üyelerimizi
derneğimize davet ediyoruz. Bu işbirliği ile
üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda tüm
tarafların fayda sağlayacağı güzel işler yapılacağını
düşünüyorum.
Sektörümüzün işlerinin hareketlenmeye başladığı
bahar aylarına geldik. Ben son olarak tüm
üyelerimize yüksek sezonda bol kazançlı, adil ve etik
ilkelerimiz içerisinde gerçekleşecek başarılı işlere
imza atmalarını dilerim.
Bol kazançlı ve sağlıklı günler diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla;
Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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05 Şubat 2013 tarihinde Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ve
Danışmanımız Sayın Hakan
ZOBU'nun katılımları ile Dokuz
Eylül Üniversitesi İzmir Meslek
Yüksekokulu Müdürü Sayın
Hüseyin Avni EGELİ ziyaret
edilmiştir.
Söz konusu toplantıda Sektörel
Ya t ı r ı m A l a n l a r ı n d a G e n ç
İstihdamın Desteklenmesi konulu proje ile ilgili
görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, işbirliği çalışmaları
hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Projede öğrencilere meslek ve sektör ile ilgili tanıtım
toplantıları, teknik gezilerin düzenlenmesi, firmalarda
staj ve staj sonrası istihdamın sağlanmas gibi konular
ele alınmıştır.

Saymanımız Sayın Suat KARAKAŞ, 19 Şubat 2013
tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde
gerçekleştirilen 10. Kat Malikleri Olağan Genel Kurul
Toplantısı'na katılarak derneğimizi temsil etmiştir.
İş Merkezi ile ilgili yaşanan sorunlar, aidatlar, ulaşım
ve denetçi seçiminin yapıldığı toplantıda 2013 yılı
gelir-gider bütçeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gençlerin bir arada olduğu,
girişim ruhunu içinde taşıyan,
interaktif bir organizasyon
yapısı elde etmek amacı ile
Yönetim Kurulumuzun kararı
doğrultusunda kurulan ESSİAD
Genç Girişimciler Kurulumuzun
ilk toplantısı 07.02.2013
tarihinde dernek merkezimizde
gerçekleştirmiştir.
2013-2015 Dönemi ESSİAD Genç Girişimciler
Kurulu görev dağılımının yapıldığı toplantımızda;
Soner BABÜROĞLU - Başkan
Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ - Başkan Yardımcısı
Ece GÖKOĞLU - Raportör olarak seçilmiştir.
2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanımız
Sayın Hüseyin VATANSEVER'in katıldığı
toplantımızda ESSİAD Genç Girişimciler Kurulu'nun
tanıtım faaliyetlerine, ESSİAD TV Projesi'ne ve
potansiyel üye firmalarımızın Yönetim Kurulumuzun
kararı doğrultusunda derneğimize kazandırılması
konusunda çalışmalar yapmasına karar verilmiştir.

Yayın Kurulumuz, 2013-2015 Dönemi ilk toplantısını
20 Şubat 2013 tarihinde dernek merkezimizde
gerçekleştirmiştir.
60. sayımızın dizgisi ile ilgili görüşmelerin
gerçekleştirildiği toplantıda makaleler, bilimsel
yazılar, yeni ürün, teknik ve tanıtım yazıları hakkında
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
2013-2015 Dönemi'nde dergimizin;
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sayın Suat KARAKAŞ,
Yayın Kurulu Başkanı Sayın Turan MUŞKARA
olarak seçilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanımız
Sayın Akın KAYACAN, geçtiğimiz ay İSİB
organizasyonunda düzenlenen Sektörel Dergi
Temsilcileri Toplantısı'nda teslim aldığı plaketi Yayın
Kurulumuza takdim etmiştir.
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2012 Haziranında gerçekleştirilen Rio+20 Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nın
ardından, Türkiye'deki ikinci değerlendirme
toplantısı İzmir Hilton Oteli Balo Salonu'nda
düzenlenmiştir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen
F-gazlara ilişkin Soğutma ve İklimlendirme
Teknisyenleri için Eğitim ve Belgelendirme
Sistemlerine İlişkin Temas Toplantısı'na derneğimizi
temsilen Yönetim Kurulu Yedek Üyelerimizden Sayın
Ömer BARLAS katılmıştır.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş
Milletler Çevre Programı (UNEP) işbirliğinde 21-22
Şubat 2013 tarihlerinde düzenlenen toplantıda
teknisyen eğitimi, belgelendirme, belgelendirme
sistemlerinin geliştirilmesi, F-gaz içeren cihazlar için
periyodik sızıntı kontrollerinin yapılması ve elektronik
ortamda oluşturulacak kayıt defterlerinde soğutucu
gaz envanterinin tutulması konusunda görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.

Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Sayın
Aylin GEL'in katıldığı ve sürdürülebilir kalkınma
konusunda Türkiye'nin önde gelen isimlerinin bir
araya geldiği konferansta, İzmir'deki sürdürülebilir
kalkınma araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması
hedefi de tartışılmıştır.
Konferansın açılışında konuşan İş Dünyası ve
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Sayın
Galya Frayman MOLİNAS, 2012 Haziran ayında
Rio'da yapılan zirvenin ardından İzmir'deki
konferansa kadar rekor sayıda uygulama başvurusu
yapıldığı belirtti. Sayın Molinas, 180 başvuru
arasından seçilen en iyi 24 uygulamanın konunun
uzmanlarının da katılımıyla İzmir'de sunulmasından
memnuniyet duyduklarını söylemiştir.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İZKA Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Aziz KOCAOĞLU, belediyenin
yaptığı çalışmalar, faaliyetler ve sürdürülebilir
kalkınma projeleri hakkında bilgi verdi. Sayın Aziz
KOCAOĞLU, “Sanayi ve tarımla uğraşanlar mutlaka
üretecek ve yaşam devam edecek. Burada koruma
ile üretim arasında çok hassas bir çizgi var. Burada
başta hükümetimiz ve yerel yönetimlere görevler
düşüyor. Sivil toplum örgütleri bu konuda önemli
görev yapıyorlar. Toprağın havanın, suyun bizden
sonraki kuşaklara gerekli olduğunu, kirletmememiz
gerektiğini, hatta kirletilenleri geriye dönüştürmemiz
gerektiğini tüm toplumun kesimleri ile paylaşmamız
gerekiyor” diye konuştu.
Çeşitli sektör temsilcileri ve kamu kurumu
yöneticililerinin de çok sayıda sunum gerçekleştirdiği
toplantıda, doğa, çevre ve diğer kaynakların verimli
kullanılarak, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya
bırakmak için yapılması gerekenler hakkında çeşitli
örnekler paylaşılmıştır.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İş Dünyası ve
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) işbirliğiyle 15
Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen “İzmir
Sürdürülebilir Kalkınma Diyaloğu Konferansı”nda iyi
uygulama örnekleri paylaşılmıştır.

Hem kurum hem de çevre açısından büyük önem
taşıyan sürdürülebilir kalkınma konusunda gerek
özel sektör gerekse kamu kurumu ve kuruluşlarının
yanı sıra üniversitelerin de konuyla ilgili çalışmalar
gerçekleştirmesi ve bu konudaki bilincin
yaygınlaştırılması gerektiği önemle vurgulanmıştır.
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Etkinlikte ayrıca İZKA, TTGV ve EBSO tarafında
hazırlanan İzmir'de Eko-verimlilik (Temiz Üretim)
Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik
Strateji Çalışması ile ilgili bilgi verildi. Çalışma ile
İzmir'de bir sürdürülebilir kalkınma aracı olan ekoverimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma Diyaloğunda Önemli
İsimler Biraraya Geldi
Toplam 4 oturumda gerçekleşen konferansta,
Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Araçlarının
Kullanılmasına Yönelik İyi Uygulama Örnekleri, İzmir
Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının
Yaygınlaşırılmasına Yönelik Strateji Çalışması ve
Bölgesel Çalışmaların Sürdürülebilir Kalkınmaya
Olan Katkısı konuları tartışılmıştır.
Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma araçlarının
kullanılmasına yönelik iyi uygulama örneklerini ise
Erdemir, Ford, Anadolu Efes, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
Vitra Karo, Coca-Cola İçecek, Arçelik, Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı yetkilileri sunmuştur.

Firmalarda Uygulamaları Gerçekleştirilen
Eko-verimlilik Kavramı Nedir?
Eko-verimlilik, yüksek verime sahip üretim teknoloji
ve yöntemlerinin kullanımıyla, aynı miktarda üretim
için daha az doğal kaynak ve enerji kullanımı ve daha
az atık üretimi prensibine dayanmaktadır. Bu niteliği
ile sadece çevresel kaygılara değil, “doğal
kaynakların korunması”, “endüstriyel verimlilik” ve
“ekonomik kalkınma” gibi pek çok farklı alana da
hitap etmektedir. Kısacası eko-verimlilik, üretimde
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verimliliği artırarak, hem çevresel hem de ekonomik
fayda sağlanması anlamına gelmektedir. Bir süredir
ülkemiz gündeminde önemli bir yer tutan “enerji
verimliliği” konusu da eko-verimlilik yaklaşımının
önemli boyutlarından biridir.
Sanayide Eko-Verimlilik (Temiz Üretim)
Uygulama Yöntemleri
1.Temel (basit) işletme önlemlerinin alınması
2.Kullanılan teknolojinin iyileştirilmesi ya da
yenilenmesi
3.Üretim süreçlerinde iyileştirmeler/değişiklikler
yapılması
4.Proses verimliliğinin artırılması
5.Kullanılan hammaddelerin ve kimyasalların
daha “çevreci” olan eş değerleri ile
değiştirilmesi
6.Ekipman değişikliği yapılması
7.Üretim planlaması ile kayıpların azaltılması
8.Atık ve yan-ürünlerin üretim sürecinde
yeniden kullanılması
9.Ürün ve tasarımda değişikliklerin yapılması
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Geçtiğimiz dönem derneğimiz
organizasyonunda düzenlenen
Azerbaycan Bakü
Ticaret
Heyeti esnasında ziyaret edilen
Azerbaycan Türk Sanayici ve İş
Adamları Derneği TÜSİAB ile
görüşmelerimiz devam
etmektedir.
Bu görüşmeler kapsamında, 13.02.2013 tarihinde,
TÜSİAB ve derneğimiz arasında Türkiye ve
Azerbaycan arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin
geliştirilmesine istinaden işbirliği sözleşmesi
imzalanmıştır.

Derneğimizin ve ESSİAD İktisadi İşletmemizin
mevcut mali, ekonomik ve vergi durumlarını
muhasebe kurallarına ve yasalara uygunluk
açısından incelenmesi, gelir-gider defterleri ve SGK
işlemlerinin yürütülmesi amacı ile Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın Akın KAYACAN'ın görüşmeleri
sonucunda Mali Müşavir Sayın Cafer ARALI ile
anlaşma sağlanmıştır. Bilgilerinize sunarız.

EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz
ile ilgili İZKA Güdümlü Proje yazımına devam
etmekteyiz.
Toplam 8 milyon TL bütçeli olan proje bedelinin
%25'inin sektörümüz tarafından eş finansman
şeklinde karşılanması hedeflenmektedir.
Bu süreçte İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün
İZTEKGEB Teknokent alanı içerisinde yer alan
~15.000 m2'lik alana kurulacak olan laboratuvarımız
ile ilgili sektörümüzün eşfinansman desteğini
toplamak ve bilgi aktarmak için ziyaretlerimiz devam
etmektedir.

Derneğimiz organizasyonunda, KOSGEB desteği ile
ISH Frankfurt 2013 Fuar Ziyareti ve İkili Görüşmeler
seyahat organizasyonumuz 12-15 Mart 2013
tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bilgilerinize
sunarız.

Proje yazımının tamamlanması sonrası Kalkınma
Bakanlığı'nın onay süreci ile birlikte laboratuvar
şirketi kurulacaktır.
Yeni
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Soğutma Dünyası Zirvede

Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği
(ESSİAD) organizasyonu ile İzmir'e gelen
Uluslararası Dağcı ve AKUT Başkanı Sayın Nasuh
MAHRUKİ, dünyanın zirvesi olan Everest Dağı'nı
tırmanışının öyküsünü anlattı.

Sayın Kayacan'ın sözü misafirlere bırakması
üzerine konuşmasına başlayan dernek üyelerinden
Sayın Can Hakan KARACA, üniversite macerası
sonrasındaki soğutma sektöründe gerçekleştirdiği
çalışmalardan söz etti.

28 Şubat 2013 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi'nde düzenlenen sohbet toplantısında;
herkesin Everest'e çıkamayacağını ancak herkesin
çıkabileceği bir Everest olacağını vurgulayan
Mahruki, bunun için çok çalışılması gerektiğine
dikkat çekti.

2010 yılında ESSİAD Üyesi Sayın Can Hakan
KARACA ile yollarının kesiştiğine değinen Sayın
Yılmaz SEVGÜL ise doğal kaynakların yönetimi ve
eko turizm ile ilgili sıkıntılar olduğunu belirterek T.C.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın doğa ile ilgili yapmış olduğu saha
çalışmalarını desteklediklerini iletti.

ESSİAD'ın yürüttüğü ve İzmir Kalkınma Ajansı'nın
desteklediği laboratuvar projesi ilgili sunum yapan
ESSİAD Genel Sekreteri Sayın Aylin GEL, İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü alanı içerisinde yer alan
Teknopark alanı içerisinde kurulacak olan EHİS
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı'nın Türkiye'nin
ve Avrupa'nın ilk ve tek entegre laboratuvarı
olacağını belirtti.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Akın
KAYACAN'ın açılış konuşması ile başlayan ve
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen
"Dünyanın Zirvesine Tırmanış" konulu sohbet
toplantısına katılan Mahruki ve Yılmaz Sevgül, 2010
yılında gerçekleştirdikleri son Everest tırmanışını
fotoğraflar eşliğinde soğutma sanayicilerine
anlatırken, bu tırmanışı konu edinen kitaplarını da
imzaladılar.

"Dağların Dostuyum"
Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken
dağcılığa başladığnı ve bunun kendisine kişisel
gelişim sürecinde bambaşka bir ivme ve derinlik
kazandırdığını anlatan Mahruki, daha önce hayalini
bile kuramağıdı yepyeni fırsatların önüne açıldığı
söyledi. Deneyimsiz ama meraklı ve tutkulu bir
üniversite öğrencisi olarak en alt basamağından
başladığı bu yolda oldukça hızlı bir ilerleme
kaydettiğini açıklayan Mahruki, "Ülkem adına birçok
ilke ve başarıya imza atma onuruna eriştim. Dağları,
alt edilmesi gereken rakipler, zirveleri de
fethedilmesi gereken kaleler olarak değil, yüce
gövdelerinde kendimi geliştirebileceğim varlıklar
olarak algıladım. Sanırım benim dağları sevdiğim
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kadar onlar da beni sevdi ve hemen her seferinde
zirvelerine ulaşarak onların dostu olma onurunu
bana yaşattılar. Bu sıra dışı dostluklarım, hayatımın
en özel ve en büyük mutluluklarından oldu, hâlâ da
öyledir" dedi. Everest'e Tırmanış organizasyonunun
proje aşamasından bahseden Mahruki, “Sayın Can
Hakan Karaca, tanışmamız ve proje hakkında
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonrasında
sponsorumuz olarak bizimle birlikte tırmanışa katıldı.
Eşim Sayın Mine MAHRUKİ de dahil olmak üzere
tırmanışta toplam 14 kişi yer aldı” dedi.

Cantek Soğutma Ltd. Şti'nin Everest 2010
Ekspedisyonuna sponsorluk aşaması ile ilgili söz
alan Sayın Can Hakan KARACA “Beni harekete
geçiren nokta “bir projede yer alarak şirketimize
marka değeri katmak isteme” hedefimiz oldu. Marka
değeri katma hedeflerimizden biri Türkiye'ye mal
olmuş kişilerin bizim projemiz içerisinde yer
almasıydı. Proje içerisinde sponsor olarak yer almak
çok keyifliydi. Beraber yaşamak ve paylaşmak çok
önemlidir. Sayın Nasuh MAHRUKİ ve Sayın Yılmaz
SEVGÜL sponsorluk yapılabilecek insanlar olarak
hem marka değerinize değer katıyorlar, hem de bu
işin nasıl yapıldığını çok iyi biliyorlar. Sponsor olarak
bu organizasyondan çok fazla katkı gördüm. Ve biz
bu organizasyon kapsamında 7 yardımcı sponsor ile
Türkiye Soğutma Camiası olarak Everest'e çıktık. Bu
ekspedisyonu herkesin sahiplenmesini sağladık.
Bizimle birlikte binlerce insana yaşadığımız her anı
saniye saniye izlettirdik. Yarattığımız katma değeri
çoğaltarak uluslararası bir ekspedisyona imza attık.
Bizim yaptığımız en güçlü ve en kurumsal işlerden
birisi Everest Ekspedisyonu idi. Tabii ekspedisyona
gelene kadar bir çok iş yaptık ve bunu basınla
paylaştık. Marka oluşturmak zaman isteyen, takip
isteyen, istikrar isteyen bir iş. Aynı kendi işiniz gibi.
Markanızı da kendi işiniz gibi bir değer haline

getirmeniz gerekiyor çünkü çok uzun yıllar sonra
elinizde kalacak en önemli değer markanız olacaktır.
Ama biz hepimiz, Türkiye'nin bütün sanayici ve iş
adamları birinci nesil sanayiciyiz. Babamızdan iş
mirası almadık, kendimiz yarattık. Sermaye toplumu
da olmadığımız için marka yaratmanın değerini o
kadar iyi bilmiyoruz. Biz enerjisini en iyi şekilde
kullanan iki dağcıya sponsor olduk.” dedi.

Bir ürünü yaratırken bir fark yaratmak zorundasınız
diyerek sözlerine devam eden Karaca “Bunu
anlatırken doğru aktarmak zorundasınız. Eğer doğru
bir şekilde ifade edebilirseniz marka değerinizi
arttırabilirsiniz. İki tür marka değerinin avantajı
vardır. Birincisi ürün alırken, ikincisi ürün satarken.
Ne kadar iyi bir mal üretirseniz üretin masada
olduğunuzda güçlü olmanın tek yolu gerçekten farklı
ve iyi bir ürün yaratıp onu da markanızla
desteklemektir” dedi.
Sayın Yılmaz SEVGÜL ise Everest Tırmanışının
başlangıcı ile ilgili “Sponsorluk kavramı gerçekten
Türkiye'de bilinen bir kavram değil. Sporcu ve
sporcuya destek olan bir yasa var ortada ve o yasa
kapsamında bir takım vergilerden muafsınız. Fakat
bu sistemin Türkiye'de çok iyi çalışmadığını
biliyoruz.” diyerek sponsorluk kavramının önemini
vurguladı.
"İsterseniz Başarırsınız"
Yaşam içinde hak edilen yerlere ulaşabilmek için,
kendimizi ve yapabileceklerimizi çok iyi tanımamız
gerektiğine işaret eden Mahruki, Dünyanın zirvesi
olan Everest'e herkesin tırmanamayabileceğini
ancak herkesin kendi Everest'ine ulaşabileceğini
kaydetti. İnsanların kendilerine hedefler koyması
gerektiğinin altını çizen Mahruki, "Ben 1995 yılında,
Everest Dağı'na tırmanmayı başaran ilk Türk ve
dünyadaki ilk Müslüman dağcı oldum.
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2010 yılında da bir kez daha Everest'e tırmandım.
Zirveye tırmanmanın ilk adımı, zirveye ulaşmayı
istemektir. Ama öylesine istemek değil, gerçekten
istemek; ruhumuzla, bedenimizle, yüreğimizle,
aklımızla, tepeden tırnağa bizi biz yapan her
şeyimizle istemektir. Ona ulaşma arzusu içimizde kor
gibi yanmalı ve bizi hep hareket halinde tutmalı. İçten
gelen böylesi güçlü ve gerçek bir istek, bu isteğimize
ulaşmak için tüm gerekenleri de beraberinde
hayatımıza çağırır. İnsan gerçekten istediği bir şeye
ulaşmak için kendisini değiştirebilir. Hayatını,
önceliklerini, zamanını, açıkçası her şeyini buna göre
ayarlayabilir" diye konuştu.

Organizasyonumuz sonrasında, Sayın Nasuh-Mine
MAHRUKİ, Sayın Yılmaz SEVGÜL, Sayın Can
Hakan KARACA, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve
Genel Sekreterimizin katılımları ile Deniz
Restoranda akşam yemeği düzenlenmiştir.
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Organizasyonumuzun Altın Sponsoru olan

Soğutma Dünyası Zirvede temalı "Everest 2010
Ekspedisyonu / Dünyanın Zirvesine Tırmanış"
konulu organizasyonumuz esnasında satışa
sunulan kitaplarımızı dernek merkezimizden
temin edebilirsiniz.
EVEREST 2010 Dünyanın Zirvesine Tırmanış
A. Kadir BAL
193 sayfa / 27x20 cm : 40,00 TL

adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tayfur
ALTINKÜP'e katkılarından dolayı teşekkürlerimizi
sunarız.

Organizasyonumuzun Konaklama Sponsoru

adına Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit T.
SALAÇİN ve Genel Müdürü Sayın Ömür DÜZTAŞ'a
teşekkürlerimizi sunarız.

Kendi Everest'inize Tırmanın
Nasuh MAHRUKİ
Kitap Boy / 531 sayfa / 5x15 cm : 15,00 TL
Cep Boy / 531 sayfa / 13,5x19,5 cm : 10,00 TL

Organizasyonumuzun Ulaşım Sponsoru

adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Songül
BAYRAM BAYSAL'a teşekkürlerimizi 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.

2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulumuz olarak
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.

Tüzüğümüzde değişiklik yapılan önemli maddeler
şunlardır:
-madde 6 (Dernek Üyelik Türleri),
-madde 9 (Üyelerin Hakları) ve
-madde 10 (Üyelerin Yükümlülükleri)
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
Asıl Üye D
Asıl Üye E

Üyelerimizin bilgilerinin yer aldığı, Türkçe ve İngilizce
olarak hazırlanan Üye Profil Kataloğumuzu
www.essiad.org.tr adresimizden inceleyebilirsiniz.

Derneğimize mali katkı sağlayacak olan
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.

Web sitemizde yer alan hızlı linkler başlığı
altındaki bilgiler sürekli güncellenmektedir.

Tüzel üyelik sisteminin yürürlüğe girmesi ile
birlikte üyelik türünü tüzel üye olarak
güncelleyen ve firmaları ile derneğimizde temsil
edilme hakkında sahip olan tüm üyelerimize
derneğimize desteklerinden dolayı
teşekkürlerimizi sunarız.
Derneğimizin mali durumu göz önünde
bulundurularak 2013 ve geçmiş dönem
ödemelerini yapamamış olan üyelerimizin
ödemeleri konusunda dernek merkezimizle
irtibat kurmalarını önemle rica ederiz.

ESSİAD
e-bülten

ESSİAD’dan Haberler
Doğum günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden;

Yeni Üyelerimiz
Derneğimize tüzel üye olarak başvuruda bulunan;

Sayın Atilla ÜNER,
Sayın Bekir CANSEVDİ,
Sayın Özcan BARIN,
Sayın Kaan ALTINBİLEK,
Sayın Özgür KARASU,
Sayın İlhan AÇAN,
Yönetim Kurulu Yedek Üyelerimizden Sayın Alev
TOPRAK ve
Saymanımız Sayın Suat KARAKAŞ'ın doğum
gününü kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler geçirmesini
dileriz.

Ak-Maks Soğutma ve Isıtma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bütaş Klima San. ve Tic. Ltd. Şti.
CVS Havalandırma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekofin Soğ. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekonsat Teknolojik Pompa ve Klima Tes. Sis. A.Ş.
Fabricair Tekstil Bazlı Hav. Sist. Tic. Ltd. Şti.
KlimaPlus Enerji ve Klima Tek. Paz. San. ve Tic. A.Ş.
Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.
üyelikleri tamamlanmıştır.
Yeni tüzel üyelerimizi derneğimizin çatısı altında
görmekten büyük onur duyduğumuzu belirterek aramıza
hoşgeldiniz diyoruz.

1990

BÝZÝ TAKÝP EDÝN!
Sosyal Medyada
ESSIAD
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
Etkinliklerimize ait videoları
youtube adresimizden takip
edebilirsiniz.

şYeni ürünlerinizin e-bültenimizde tanıtımının
yapılması hususunda derneğimiz ile irtibat
kurabilirsiniz.

Kullanıcı adı: essiad1990

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

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

Sektörden Haberler
Daikin, Yeni Nesil VRV IV ile İklimlendirme
Sektöründe Yeni Bir Dönem Başlattı
Tüm alanlarda tek bir dış üniteden ısıtma, soğutma
ve havalandırma hizmeti verebilen VRV Sistemler'in
mucidi Daikin, 4. nesil VRV'yi Türkiye'de tanıttı.
AB'nin 20/20/20 direktifleri uygun olarak olarak
geliştirilen ve yıllık yüzde 28'e varan oranlarda enerji
tasarrufu sağlayan VRV IV ile Daikin, sahip olduğu
üstün özellikleri ile sektöründe yeni bir dönem
başlatmış oldu.
İklimlendirme sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi
Daikin, Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uygun olarak
geliştirdiği yeni ürün ve çözümlerini Türkiye'de
sunmaya devam ediyor. Daikin, son olarak AB'nin
20/20/20 direktifleri doğrultusunda geliştirdiği VRV
serisinin yeni modeli VRV IV dış ünitesinin tanıtımını
yaptı.
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Hasan ÖNDER, VRV Sistemler'in mucidi olan
Daikin'in bu sürece olan katkısına da dikkat çekti.
VRV IV'nin Daikin'in öncü ve yenilikçi kimliğini bir kez
daha gözler önüne seren bir ürün olduğunu
vurgulayan Sayın Önder, şunları söyledi: "VRV,
patenti Daikin Industries'e ait bir sistem olarak
günden güne gelişiyor. Daikin'in 1982 yılında icat
ettiği bu sistem; modüler, kompakt ve esnek yapısı
ile çok katlı binalardan tek bir villaya kadar tüm
yapılarda esnek uygulama imkanı sunuyor.
Kurulum, kullanım, enerji tasarrufu ve maliyet
avantajı ile öne çıkan VRV, tüm dünyada en hızlı
büyüyen segment olarak dikkat çekiyor. VRV
sistemlerle ilk kez 1993 yılında Daikin markası ile
tanışan Türkiye'de de benzer gelişmeler yaşanıyor,
bir çok projede VRV sistemler tercih ediliyor. Merkezi
sistemlerde yüzde 25, VRV sistemlerde ise yüzde 40
pazar payına sahip olan Daikin Türkiye, yeni ürünü
4. nesil VRV ile verimlilik adına çıtayı daha da
yükseltmiş bulunuyor. VRV IV gibi, Daikin'in
mühendislik ve Ar-Ge başarısını gözler önüne seren
bir cihazı Türkiye'ye kullanıcıların hizmetine
sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."
Yıllık Yüzde 28'e Varan Enerji Tasarrufu

Daikin Türkiye, Four Seasons Otel'de düzenlediği
lansman ile sektörün önde gelen mimar ve
mühendislerine tanıttığı VRV IV ile "standartları yine
biz belirliyoruz" diyerek iklimlendirme sektöründe
devrim niteliği taşıyan pek çok yeniliğe imza attı.
Daikin CEO'su Sayın Hasan ÖNDER'in açılış
konuşmasını yaptığı lansman toplantısında, Genel
Müdür Yardımcısı Sayın Zeki ÖZEN, Daikin Satış
Danışmanlığı Departman Müdürü Sayın Turgay YAY
ve Daikin Mühendislik Sistemleri Satış Müdürü Sayın
Fahrettin TÜRKOĞLU VRV IV'nin iklimlendirme
sektörüne kazandırdığı üstün özellikleri hakkında
bilgi verdi.
VRV Sistemlerin Mucidinden Yeni İcat
Konuşmasında sektörün 90'lı yıllardan bu yana

Daikin Genel Müdür Yardımcısı Sayın Zeki ÖZEN
ise kullanıcılarına sadece klima değil bir hava işleme
sistemi sunan Daikin'in, AB'nin 20/20/20 sezonsal
verimlilik kriterlerine göre üretilen VRV IV ile yıllık
olarak yüzde 28'e varan oranlarda daha yüksek
enerji verimliliği yakaladığını vurguladı. VRV
sistemlerin, yüksek verim-düşük işletme maliyetinin
yanı sıra bina dışındaki görüntü kirliliğini de ortadan
kaldırdığına dikkat çeken Özen, "VRV IV ile son
kullanıcının tüm beklentilerini karşılayan Daikin,
kolay kurulumu ile tasarımcı ve danışman firmalara
da mükemmel bir çözüm ortaklığı sunuyor" dedi.
Yüksek Verim Düşük İşletme Maliyeti (VRT)
Daikin'in 4'üncü nesil VRV ile de sektöründe bir dizi
yeniliğe imza attığını belirten Daikin Satış
Danışmanlığı Departman Müdürü Turgay Yay, VRV
IV'ün öne çıkan bazı özelliklerini 'değişken soğutucu
gaz sıcaklığı, ısıtma akümülatörü, servis
yapılandırması ve dijital gösterge, İntelligent Touch
Manager'la merkezi otomasyon ve esnek boru
tasarımı' olarak detayları ile sıraladı. Değişken
soğutucu gaz sıcaklığı; iç yük ihtiyacı ve dış ortam
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sıcaklığı çek edilerek otomatik olarak
ayarlanmaktadır. Akışkan sıcaklığı; kısmi yüklerde,
6oC ile 11oC arasında değişerek kompresör aynı iş
için daha yüksek evaporasyon sıcaklığında (şuan
o
tüm VRF'lerde 6 C sabittir.) çalışmakta, verim artışı
olmaktadır. Bu yenilik yine DAIKIN markasının
patentli ürünü olup, VRT Varible Refrigerant
Temperature'' değişken soğutucu gaz sıcaklığı
olarak adlandırılır.
Isıtma Konforunda Süreklilik (Defrostsuz Isıtma)
Diğer bir özellik; defrost sırasında ısıtma devam
etmektedir. Dış ünitedeki faz değiştici materyal
bulunan ısı değiştirici akümülatör sayesinde normal
çalışmada ısıyı çekip, depolar, defrost sırasında
akışkan soğuyunca ısıyı yayarak hem dış ünite
defrostunu çözer hemde iç ünitelerin ısıtmasının
devamını sağlar. Böylece son kullanıcı, iç ortamda
defrostun olumsuzluklarını yaşamaz, ısıtma
konforununu düzenli alır.

Burada dikkat edilecek husus; VRV-IV ile sadece
VRT patentli yenilik gibi görünmesine rağmen, diğer
hususların her biri sektörde ilk ve tek özelliğe
sahiptir.
VRV IV'ün her projeye özel olarak enerji ve konfor
dengesini optimize edebildiğine işaret eden Daikin
Mühendislik Sistemleri Satış Müdürü Sayın
Fahrettin TÜRKOĞLU, "Akıllı kontrol paneli ve
sezonsal verimlilik özellikleri ile VRV IV, son
kullanıcıya da yüksek verim ve düşük işletme
maliyeti ile kazanç sağlıyor. Danışmanlık ve tasarım
ofislerine, kullanıcı ihtiyaçlarını uluslararası
standartlara uygun olarak karşılama, çevreye
duyarlı çözümler sunmalarını sağlayan VRV IV,
kolay kurulum ve hızlı montajı ile zaman tasarrufu ve
kolaylık sunuyor" dedi.
İklim Değişse Bile Konfor Değişmiyor
Variable Refrigerant Volume kelimelerinin (Degĭ sk
̧ en
Sogu
̆ tucu Akısk
̧ an Debisi) kısaltması olan VRV
adıyla anılan sistemlerin isim hakkına sahip olan
Daikin'in yeni piyasaya sürdüğü 4. nesil VRV sahip
olduğu üstün özelliklerle ilgi gören bir model oldu.
AB'nin 2020 yılına kadar çalışan tüm cihazlarda
karbondioksit salınımının yüzde 20 azaltmasını,
yenilenebilir enerji kaynaklarının (hava, toprak, su,
rüzgar) kullanımının yüzde 20 artırılmasını ve
elektrik sarfiyatının yüzde 20 azaltılmasını
hedefleyen 20/20/20 direktiflerine uygun olarak
geliştirilen VRV IV dış üniteleri, daha az enerji ile
daha yüksek verim olanağı sağlıyor.

VRV Sistem Yapılandırması
Diğer bir özellikde; cevreye alma işleminde, tüm
sistem pariteleri, her bir dış ünitedeki ara yüz
sayesinde kolaylıkla girilir.
Devreye almada kolaylık ve hız kazandırdığı gibi
digital gösterge sayesinde tüm arıza kodları ve
parametreler alındığı için arıza tesbitini ve onarımını
hızlandırmaktadır.
Yeni “I touch manager sistem'' ile de dokunmatik 15''
LCD ekran ile dokunmatik bina yönetimi, enerji
tasarrufu programları, her bir iç ünitenin çektiği
elektrik sarfiyatı yapılabilmekte ve sistem 2560 iç
üniteye aynı anda hizmet verebilmektedir.

Soğutucu akışkan sıcaklığını dış hava koşullarına
paralel olarak sürekli ayarlayabilen VRV IV, bölge ve
iklim koşulları değişse bile her projeye özel olarak
enerji ve konfor dengesini optimize edebiliyor.
Böylece VRV IV, geçiş mevsimleri gibi soğutmanın
daha düşük kapasitelerde kullanıldığı dönemlerde,
sistem soğutucu akışkan sıcaklığı 6°C den
(piyasadaki mevcut standart) daha yüksek bir
sıcaklığa değiştirebiliyor. Tüm bu otomatik ayarlama
özellikleri sayesinde sistem daha az enerji
harcayarak sezonsal verimliliği artırıyor.
www.daikin.com.tr
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Kobiler İçin Gönüllü Uzman Danışmanlık Projesi
Bilgilendirme Toplantısı

İzmir ili ve ilçelerinde bulunan KOBİ'lerin mesleki,
teknolojik, mali, idari, stratejik konularda
karşılaştıkları sorunlara etkili çözümler getirilerek
verimliliklerinin ve rekabet güçlerinin artırılması ve
dolayısıyla bölge ekonomisinin gelişmesinin
amaçlandığı KOBİler için Gönüllü Uzman
Danişmanlik Projesi Bilgilendirme Toplantısı 26
Şubat 2013 tarihinde Ege Bölgesi Sanayi Odası
Meclis Salonu'nda düzenlendi.

İZODER Genel Kurulu Yapıldı

Yalıtım sektörünün çatı derneği Isı Su Ses ve Yangın
Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) Olağan Seçimli
Genel Kurul Toplantısı 19 Şubat 2013 Salı günü
yapıldı. İki yıl süreyle İZODER Yönetim Kurulu
Başkanlığını yürüten Ferdi Erdoğan, ikinci kez
başkanlığa seçildi.
Ferdi Erdoğan, her geçen yıl gittikçe büyüyen,
sektörde etkinliğini arttıran İZODER'in, vizyonu
doğrultusunda, yalıtım sektörünün tepe örgütü
olarak Cumhuriyetimiz'in 100. yılına kadar yalıtım
malzemeleri kullanımının AB seviyesine çıkarma ve
bölgesel güç olma yolunda çalışmaların artarak
devam edeceğini vurguladı. Yeni Yönetim Kurulu
olarak dernek üyelerinin ve sektörün güç birliğiyle
daha büyük başarılara imza atacaklarının altını çizdi.
Erdoğan, İZODER üyelik ilişkilerinin yeni dönemde
geliştirileceğini, bu amaçla diğer bölgelerde
kurulacak İZODER temsilcilikleri ile üyelerimize ve
sektörümüze daha iyi hizmet verileceğini sözlerine
ekledi.
İZODER 11. DÖNEM YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ

KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkez Müdürlüğü ve
Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi (EBİLTEM) tarafından yürütülen
KOBİ'ler için Gönüllü Uzman Danışmanlık Projesi
toplantısında KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkez
Müdürü Sayın Mustafa ÇANAKÇI toplantıda sunum
yapmıştır.

ADI – SOYADI
FERDİ ERDOĞAN
TAYFUN KÜÇÜKOĞLU

YK GÖREVİ

ÜYE FİRMA

BAŞKAN
BAŞKAN VEKİLİ

KALEKİM
BETEK

FATİH ÖKTEM
ERTUĞRUL ŞEN
TURGAY YÜKSEL

BAŞKAN VEKİLİ
BAŞKAN YARDIMCISI
SAYMAN YK ÜYE

İZOCAM
İZODER
HİMERPA

ALİ TÜRKER
BUĞRA KAVUNCU
EMRULLAH ERUSLU

YK ÜYE
YK ÜYE
YK ÜYE

ODE
BASF
ERYAP

HALUK GÜREREN
HARUN HASYÜNCÜ
KEMAL ÇOLAKOĞLU

YK ÜYE
YK ÜYE
YK ÜYE

TRAKYA CAM
İZOBERROCK
BALCIOĞLU

LEVENT GÖKÇE
LEVENT PELESEN
MURAT SAVCI

YK ÜYE
YK ÜYE
YK ÜYE

WEBER
MARDAV
KORAMİC

ÜMİT GÜNEŞ

YK ÜYE

GROFEN

Basında ESSİAD
9 Eylül İzmir Gazetesi 09.02.2013

ESSİAD
e-bülten
Haber Ekspress Gazetesi 09.02.2013

Ege Telgraf Gazetesi 09.02.2013

Milliyet İzmir Ege Gazetesi 09.02.2013

Basında ESSİAD
Posta İzmir Ege Gazetesi 10.02.2013

ESSİAD
e-bülten
Yeni Gün Gazetesi 09.02.2013

Yeni Asır Gazetesi 09.02.2013

Ticaret Gazetesi 09.02.2013

08 Şubat 2013 tarihinde EBSO'da düzenlenen
EBSO 50. Soğutma Sanayi Meslek Komitesi, 51.
İklimlendirme Meslek Komitesi ve 65. Mekanik
Tesisat Sanayi Komitesi'nin Meclis ve Komite
Üyeleri'nin katıldığı toplantı ile ilgili videoları youtube
adresimizden izleyebilirsiniz.

ESSİAD
e-bülten

Basında ESSİAD

Yeni Asır Gazetesi 11.02.2013

Hürriyet İzmir Ege Gazetesi 12.02.2013

ESSİAD
e-bülten

Basında ESSİAD
Yeni Asır Gazetesi
18 Şubat 2013

Yeni Asır Gazetesi
26.02.2013

Yeni Asır Gazetesi
04.03.2013

Yeni Asır Gazetesi
27.02.2013

Üyelerimizden / Sektörden Haberler
Yeni Asır Gazetesi
18 Şubat 2013

ESSİAD
e-bülten

Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler
2013 Fuar Takvimi
07.03.2013
09.03.2013

ACREX - International
Air Conditioning,
Refrigeration, Heating,
Ventilation and Building
Services Industry
Exposition

Bombay
HİNDİSTAN

11.03.2013
14.03.2013

CLİMATE WORLD
RUSYA 2013

Moskova
RUSYA

12.03.2013
15.03.2013

HARFKO 2013

Goyang
GÜNEY KORE

12.03.2013
16.03.2013

ISH : Isıtıcılar,
havalandırma ve ölçü
sistemleri, baca yapımı

Frankfurt
ALMANYA

19.03.2013
21.03.2013

Semicon China Semiconductor
Equipment & Materials
Exhibition

Shanghai
ÇİN

20.03.2013
23.03.2013

Aqua-Therm Sofya

Sofya
BULGARİSTAN

20.03.2013
23.03.2013

Moldenergy 2013

Kişinev
MOLDOVYA

27. INTERBUD EXPO
2013

Kiev
UKRAYNA

26.03.2013
29.03.2013

26.03.2013
29.03.2013

02.04.2013
05.04.2013

27. INTERBUD EXPO
2013
Plumbing & Pipes Buildex (Part of
MosBuild) - Moscow
International Heating,
Ventilation, Air
Conditioning &
Refrigerating Exhibition

18.04.2013
21.04.2013

23.04.2013
26.04.2013

Chicago
AMERİKA

06.05.2013
09.05.2013

10 .PROJECT QATAR
2013

Doha
KATAR

13.05.2013
15.05.2013

IFAT CHINA + EPTEE
+ CWS - International
Trade Fair for Water,
Sewage, Refuse,
Recycling and Natural
Energy Conservation

Shanghai
ÇİN

14.05.2013
17.05.2013

Aqua-therm Kiev

Kiev
UKRAYNA

26.05.2013
29.05.2013

Saudi Aircon

Moskova
RUSYA

İzmir
TÜRKİYE

08.04.2013
10.04.2013

China Refrigeration
2013

Shanghai
ÇİN

10.04.2013
13.04.2013

Climexpo 2013

Tunus
TUNUS

15.04.2013
17.04.2013

WETEX - Water &
Energy Technology and
Environment

Dubai
UNITED ARAB
EMIRATES

16.04.2013
20.04.2013

39. SEEBBE 2013

Belgrad
SIRBİSTAN

17.04.2013
20.04.2013

2. NICONEX 2013

Lagos
NİJERYA

Kiev
UKRAYNA

Windpower Conference &
Exhibition

28.05.2013
31.05.2013

Made In KOBİ 2013

Elcom Ukraine International Power
Engineering, Energy
Saving and electrical
Engineering and
Building Automation

Bükreş
ROMANYA

05.05.2013
08.05.2013

Kiev
UKRAYNA

03.04.2013
07.04.2013

Romtherm
HVAC 2013

28.05.2013
31.05.2013

WasteTech International Exhibition
and Conference for
Waste Management,
Recycling, Renewable
Energy and
Environmental
Technologies
Kitchen & Bath China Fachmesse für
Küchen- und
Badausstattung

Riyad
S.ARABİSTAN

Moskova
RUSYA

Shanghai
ÇİN

04.06.2013
07.06.2013

Caspian Oil and Gas
Exhibition and
Conference
Incorporating Refining
and Petrochemicals

Bakü
AZERBAYCAN

04.06.2013
07.06.2013

19. PROJECT
LEBANON 2013

Beyrut
LÜBNAN

12.06.2013
15.06.2013

Iraq Hvac Expo

Erbil
IRAK

*Sürekli güncellenmektedir.

