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Başkan'dan
Değerli ESSİAD Dostları,

Sizlerle yeniden beraberiz. Maalesef bu yazımda çok güzel, iyi haberler vererek
başlayamayacağım. Sektörümüzün duayen ismi Onursal Başkanımız Sayın Dr. Erol
ERTAŞ hocamızı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun.
Yazın bitmeye yüz tuttuğu şu günlerde güzü beklemek hüzünlü oluyor. Genelde güz
demek hüzün demektir. Tatil programlarının bir dahaki yaza kadar vedası demektir.
Okulların açılıp yaz tatilindeyim diyen tüm çocuklarımızın bir yaş daha büyüyüp yeni
okullarına, yeni arkadaşlarına kavuştuğu günlerdir. Yeni eğitim öğretim döneminde
tüm çocuklarımıza başarılar dilerim.
Güzün gelmesi hüzündür dedik. Ülkemize maalesef bu güz dönemi çok sıkıntılı gelmiştir. Bir tarafta terörden
şehit olan insanlarımız. Diğer tarafta siyasi belirsizlikler yani yeni hükümetin kurulamamış olması, erken
seçime gidilmiş olması dolayısıyla erken seçim hükümetinin kurulmuş olması ekonomiyi durağan döneme
sokmuştur. Dolayısıyla da belirsizlikler dövizdeki hareketlenmeyi de peşinden getirmiştir.
İşletmelerin dövize bağlı ana kalem mallarına gelen fiyat artışları makro işletmelerde sıkıntı yaratmasına
karşı, mikro işletmelerde çok büyük kapanamaz yaralar açmıştır. İşletmeler her gün daha sıkıntılı ve zor
günler geçirmektedir.
Dostlar; çalışmalarımız Eylül ayı ile beraber yoğunlaşacaktır. Derneğimizde çalışmalar kesintisiz devam
etmesine karşılık yoğun ve aktif çalışmaların olacağı görülmektedir. “ESSİAD SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ”
sizlerin de isteği ve katkılarıyla yeni dönem programlarını güncellemiştir. Yönetim olarak bizlerin isteği bu
eğitim programlarına firmalarımızın muhakkak katılımını sağlamaktır.
Sektörümüzde yetişmiş nitelikli eleman eksikliğini bir nebze azaltmak için yürüttüğümüz “OKULDAN İŞE”
projemiz ile meslek liselerinde, meslek yüksekokullarında ve mühendislik fakültelerinde yaptığımız
sunumlarla sektöre katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öğrencilere sektörümüzü tanıtıp geleceklerini de
yönlendirmeye çalışıyoruz.
EHİS LAB projemizde artık somut bir şeyleri görebiliyoruz. Daha önce temeli atılan laboratuvarımıza ait
binamız ortaya çıkmaya başladı. İnşaatı tüm hızıyla devam etmekte olup sizlerin de daha fazla tuğla koyarak
sektöre katkılarınızın devamını beklemekteyiz.
II. URGE projemiz de 44 firmanın katılımıyla kabul gördü. Şimdi danışman firmamızın firma ziyaretleri başladı.
Bu kapsamda yeni dönemde sektörümüzü, firmalarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtabilme adına faydalı
olacağı kanaatindeyim.
Değerli dostlar tüm çalışmalarımızın hepimiz adına verimli, kazançlı geçmesini, Ülkemiz adına da daha güzel
günleri görmek dileklerimle.
Saygılar sunarım,
Ahmet Sait GÜRSÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi
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Onursal Başkanımız Sayın Dr. Erol ERTAŞ'ı Kaybettik...
Soğutma sektörünün öncü ismi, Derneğimiz Onursal Başkanı, 1992-1993,
1993-1994 ve 1996-1998 Dönemleri Yönetim Kurulu Başkanımız, 1992-2005
yılları arasında EBSO Isıtma Soğutma Klima Meslek Komitesi eski başkanı,
Pnosö Pnömatik ve Soğutma Sanayi Ltd. Şti sahibi, ve değerli büyüğümüz
Sayın Erol ERTAŞ Hocamız vefat etmiştir. Onursal Başkanımızın cenaze
töreni öncesinde Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tören düzenlendi.
Törene ailesinin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan
SEMERCİ, Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Sayın
Hüseyin VATANSEVER, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Metin
AKDAŞ, 2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın
KAYACAN, Onursal Üyemiz Sayın Halit ŞAHİN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz,
üyelerimiz, sanayiciler, öğrencileri, sınıf arkadaşları ve dostları katıldı.
Çiğli OSB Atatürk Salonu'nda düzenlenen törende dostları, ailesi, üniversite arkadaşları Erol ERTAŞ
hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan SEMERCİ 1990'da
kurulan derneğimizin Onursal Başkanlığını yapan Sayın Erol ERTAŞ'ın çizdiği vizyonla bugünlere
geldiğimizi belirterek, “Erol Ertaş Hocam, aynı amaç doğrultusundaki kişilerin birlikte çalışmasına çok önem
verirdi. Onun derneğimize çizdiği yolu ve ilkelerini bundan sonra bizler devam ettirme gayreti içinde olacağız”
sözleriyle üzüntüsünü belirtti. 2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanımız ve EBSO Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Sayın Hüseyin VATANSEVER, yaptığı konuşmada Erol ERTAŞ Hoca'nın kaybından
duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Vatansever, Ertaş'ın 1992- 2005 arasında EBSO'da Soğutma- IsıtmaKlima Sanayi Meslek Komitesi'nin Başkanlığını yürüttüğünü belirterek, “Bugün biz EBSO'da çok güçlü bir
biçimde temsil ediliyorsak onun ve o günlerde yanındaki büyüklerimizin sayesindedir. Sektörün yol gösterici
ismiydi. Kendisi bizim için her zaman en büyük yol gösterici ve rehberimizdi. Her zaman birlik, bütünlük içinde
olmamız yönünde bizi bir arada tuttu. Bizim
üzerimizdeki emeği çok büyüktür. Kaybından
büyük üzüntü duyuyoruz, ruhu şad olsun,
mekanı cennet olsun” diye konuştu. Yüksek
İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Metin
AKDAŞ, Erol ERTAŞ'ı ilk kez 1993 yılı
sonunda tanıdığını ve ardından ESSİAD
Başkanlığı döneminde birlikte çalışma şansı
yakaladığını kaydetti. Akdaş, “Kendisi ile ilk
kez 5. Sanayi Sitesi'ndeki işletmesinde bir
saatlik bir randevu için bir araya geldim. Ama
3-4 saate yakın sohbet ettik. Bir sanayicinin
bu kadar büyük bir bilgi birikimi ve
kütüphaneye sahip olabileceğini onda gördüm. Akademik yönünün yanında, başarılı bir sanayici ve çok iyi
bir mühendisti. 20 yılı aşkın süre birlikte çalıştık. Hayatta feyz alınacak bir insandı. Bu sektöre çok şey öğretti,
çok katkıları oldu. O bizim bilgemizdi, ışıklar içinde uyusun, ruhu şad olsun ” dedi. Geçmiş dönem
Başkanlarımızdan Sayın Halit ŞAHİN de söz alarak, Erol ERTAŞ ile birlikte yaptıkları çalışmaları ve anılarını
paylaştı.
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TMMOB İzmir Şube Başkanı Sayın Güniz GACANER ERMİN ise, sektörün öncü bir ismini
yitirmekten duydukları üzüntüyü dile getirdi. Ertaş'ın bilgi ve birikimini her ortamda paylaşarak
soğutma, iklimlendirme mühendisliğinin önünü açtığını kaydeden Ermin, “Erol ERTAŞ'ı
kaybetmenin derin üzüntüsünün yanı sıra soğutma sektörüne kazandırdıkları, bu konuda
gençlerin yetişmesine sağladığı katkılardan gurur duyuyoruz” diye konuştu. Merhum Ertaş'ın
oğlu Sayın Güneş ERTAŞ ise Çiğli OSB'de gerçekleşen törenin özel bir anlam taşıdığını belirterek, “31
Temmuz'da hazırlanan bir kitap için çalışıyordu. Son anına kadar üretti. Prensip sahibi bir insandı. Babam
olmasının yanı sıra iş ortağımdı. Dayanışma, sevgi, saygı temelli ilişkileriyle örnek oldu. Meslektaşlarının,
öğrencilerinin, bizlerin hepimizin babasıydı. Hepimizin başı sağolsun” dedi. Kız kardeşi Sayın İnci EROĞLU
ise ağabeyi Erol ERTAŞ'ın kendisine “İnci o kadar proje yapmışım ki alt alta yazdığımda ben bile
inanamadım' dediğini hatırlatarak, “Bir sorun geldiğinde o sorunu çözmek için hiç kimsenin aklına gelmeyen
yöntemleri bulan yaratıcı bir insandı. Çözüm insanıydı” dedi.
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EROL ERTAŞ KİMDİR? (1937- 2015)

•
1937 Balıkesir doğumlu olan Erol ERTAŞ, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makina Bölümü'nde lisans öğrenimini, Teknik Üniversite Berlin'de Yüksek Lisansını tamamladı.
1978 yılında Ege Üniversitesi Makina Fakültesi'nde doktorasını tamamladı.
•
1964-1967 yılları arasında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü'nde Tesisat Müdürü ve Etüd Proje
Mühendisi olarak, 1968-1969 yılları arasında Grasso A.Ş-Politeknik A.Ş'de Soğuk Depo Mühendisi olarak,
1969-1974 yılları arasında İzmir DMMA'da Öğretim Görevlisi olarak, 1974-1975 yılları arasında Ege
Üniversitesi Makina Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak, 1976-1978 yılları arasında Dokuz Eylül
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak, 1978-1979 yılları arasında Egem Ltd. Şti'nde
Ortak/Yönetici olarak, 1979-1982 yılları arasında Denizli DMMA'da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 1962
yılından bugüne Pnöso Ltd. Şti. firmasında Kurucu Ortak olarak çalışmalarını sürdürdü.
•
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nde ilk genel kurulda başkanlık görevine seçilerek
derneğin ikinci Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. ESSİAD'da üç dönem (1992-1993 1993-1994 ve 19961998 dönemleri) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini; 2000 yılından itibaren ESSİAD'ın Onursal Başkanlığı
görevini yürütmüş ,komisyon ve kurullarında görev almıştır.
•
Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda 1992 2005 yıllarında arasında 13 yıl Soğutma, Isıtma ve Klima Sanayi
Komitesi Başkanlığı görevini yürüttü. Makina Mühendisleri Odası çalışmalarına Delege, İşyeri Temsilcisi,
Komisyon Üyesi, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bina Yaptırma Komisyonu ve TESKON Düzenleme
Kurulu Üyesi olarak katkıda bulundu.
•

ERTAŞ, 2 erkek çocuk babasıydı.
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Üye Ziyaretlerimiz

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan SEMERCİ ve
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, Yönetim Kurulu
Üyemiz Sayın Ebru KARAKIRAN'ı Üntes İzmir ofisinde
ziyaret etmiştir. EHİS LAB akredite Test Laboratuvarı
Projemiz ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyemiz, Meytes Şirket Ortağı Sayın
Murat BAŞARAN'a gerçekleştirmiş olduğumuz ziyarete
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan SEMERCİ,
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ebru KARAKIRAN ve
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL katılmışlardır.
Meytes Finansman Müdürü Hasan ÇAKMAK'ın da
katıldığı ziyarette EHİS LAB projemiz ile ilgili hibe
edilecek malzemeler ile birlikte tuğla katkıları
konusunda görüşmeler yapılmıştır.

Üyelerimizden Ali Kemal DUMAN'ın sahibi olduğu Frigoduman'a
gerçekleştirilen ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan
SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ebru KARAKIRAN,
Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Sayın Can İŞBİLEN ve Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL yer almışlardır. Yürütmekte
olduğumuz tüm projeler hakkında
bilgi verdiğimiz Frigoduman ailesi
ile laboratuvar projemiz
hakkındaki gelişmeler detaylı
olarak paylaşılmıştır.
Onursal üyemiz Sayın Ali Kemal
DUMAN'a kuruluşumuzun 25. Yılı
anısına ESSİAD plaketi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan
SEMERCİ tarafından takdim edilmiştir.
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Üye Ziyaretlerimiz

Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Tekan
firmasının sahibi Sayın Erdal TEKAN'ı, Yönetim Kurulu
Başkanımız Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyemiz Ebru
KARAKIRAN ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ziyaret
etmişlerdir. Dernek faaliyetlerimizin görüşüldüğü ziyarette,
Okuldan işe projemizin Uzun Dönem Stajyer sağlama konusu
ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.

Üyelerimizden Ekonsat firmasının sahibi Sayın Kemal ÖLÇÜM'e
yaptığımız ziyarete Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan
SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Suat
KARAKAŞ, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ebru KARAKIRAN ve
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL katılmışlardır. EHİS LAB
hibe listesi ile birlikte Okuldan İşe Projemiz görüşülmüş, Sayın
Mustafa Kemal ÖLÇÜM nitelikli ara personel eksikliği konusunda
sektörün sıkıntılarını dile getirmiş ve sektörümüz için Alman
eğitim sisteminin önemini vurgulamıştır.

Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın A. Sait GÜRSÖZ ve Hilmi
GÜRSÖZ'ün yer aldığı NURSAÇ firmasına Genel
Sekreterimiz Aylin GEL'in gerçekleştirdiği ziyarette II. URGE projemiz ile ilgili ihtiyaç analizi çalışmaları aktarılmış,
öğle buluşması toplantımız ve dernek çalışmalarımız
hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme ve Soğutma Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı
UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.
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Sektör Ziyaretlerimiz

Aldağ Firmasının Ege Bölge Müdürü Sayın Alper
AYÇELEP'e gerçekleştirdiğimiz ziyarete Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Hakan SEMERCİ, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Suat KARAKAŞ,
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ebru KARAKIRAN ve
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL katılmışlardır.
EHİS LAB projemize tuğla katkısında bulunmak isteyen
Aldağ firmasına projede geldiğimiz nokta aktarılmıştır.
Fabrikasını Akhisar'a taşımakta olan Aldağ'ın
Derneğimize üyeliği konusu masaya yatırılmış, EHİS
LAB projesi için gereken hibe malzemeler konusunda
görüşme yapılmıştır.

ESSİAD'tan Öğrencilere Yurtdışı Staj İmkanı

Öğrencileri sanayi ve sektörümüzle buluşturduğumuz “Okuldan İşe” projemiz kapsamında
gerçekleştirdiğimiz stajyer yerleştirme programında, Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
3.sınıf öğrencisi Sayın İlkay ÖZANLAĞAN İtalya'da bulunan Mondial firmasında 26.08.2015 tarihi ile stajına
başlamıştır. Yurtdışı stajın gerçekleştirilmesinde Derneğimizin İtalya'daki kardeş kuruluşu olan ATF
(Soğutma Teknisyenleri Derneği)'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Projesi Kapanış Toplantısı

Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı kapsamında
gerçekleştirmiş olduğu Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Projesi Kapanış Toplantısı 19.08.2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL tarafından faaliyetlerimiz ile ilgili yapılan kısa
konuşmanın ardından Derneğimizin projeye olan katkılarından dolayı plaket takdim edilmiştir.

EHİS LAB Projemiz Hakkında
Sektörümüzün ülkemizdeki en büyük projelerinden birisi olan EHİS LAB laboratuvar binamızda kullanılacak
olan mekanik tesisat, izolasyon malzemesi ve sandviç panel gibi malzemeler sektör firmalarımızın destekleri
ile temin edilerek laboratuvarımızın kısa sürede hizmete geçebilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda projemize
hibe yardımında bulunan CVS, Form Grup ve İmeksan firmalarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Malzeme temini hakkında katkı koymak isteyen üyelerimizin dernek merkezimizle iletişime geçmesini rica
ederiz.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Ağustos ayında doğanların;
Sayın A. Kerami KILINÇ,
Sayın Moris İLEL,
Sayın Nuriye GÜMRÜKÇÜLER,
Sayın Ömerhan BİLGE,
Sayın Selma ALTAÇ,
Sayın Şebnem ÇAĞLAYAN,
Sayın Turhan ÇOBAN,
Sayın Ufuk UĞURAL,
Sayın Z.Yenal ALTAÇ,
veYönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın A. Sait
GÜRSÖZ ve Sayın Güray KORUN'un doğum
günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.

Hatırlatma

Sosyal Medyada ESSİAD
Eğitimlerimizi sosyal medya aracılığıyla
ilgileneceğini düşündüğünüz kurumlar ile
paylaşabilirsiniz.
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

17.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel
Kurul Toplantımızda alınan karar gereği üyelik
aidatlarımızda güncelleme yapılmıştır.
Aidat
ödemelerinizin son taksitlerinin tamamlanması
konusunda dernek merkezimiz ile iletişim kurmanızı
önemle rica ederiz.

Sayman’dan
www.essiad.org.tr

Siz değerli üyelerimizi ve sektör firmalarımızı
Soğutma Dünyası'na
katkı koymaya davet ediyoruz.

Web sitemiz üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek
için yenilenmiştir.
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

Soğutma Dünyası Dergimizde yayınlanmasını
istediğiniz firma haberleri, ürün tanıtımları ve
reklamlar ile ilgili derneğimiz ile iletişim kurabilirsiniz.
Soğutma Dünyası Dergisi dağıtım listemize
eklenmesini istediğiniz kişi, kurum ve kuruluşların
iletişim bilgilerini dernek merkezimize bildirmenizi
bekliyoruz.
Yeni ürünlerinizin e-bültenimizde tanıtımının
yapılması hususunda derneğimiz ile irtibat
kurabilirsiniz.
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Mitsubishi Electric, Avrupalı DeLclima'yı Satın Aldı
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri alanının küresel oyuncusu Mitsubishi Electric, İtalya'nın
önde gelen endüstriyel klima üreticilerinden De'Longhi Grubu'na ait DeLclima'nın çoğunluk hisselerini satın
aldı. Mitsubishi Electric Corporation, ticari iklimlendirme ürünleri sektöründe faaliyet gösteren İtalyan şirketi
DeLclima S.p.A.'nın sermayesinin yaklaşık yüzde 74,97'sini temsil eden hisseleri De'Longhi Industrial
S.A.'dan satın almak için sözleşme imzaladığını, 25 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.
Mitsubishi Electric, İtalyan Finans Kanunu'na ve CONSOB yönetmeliklerine uygun olarak, DeLclima'nın
sermayesinin yaklaşık yüzde 25,03'ünü temsil eden kalan hisseleri satın almak üzere zorunlu bir ihale teklifi
sunacak. DeLclima'nın hisselerinin yüzde 100'ü için öngörülen toplam alım fiyatının, beher hisse bedeli 4.44
Euro olmak üzere yaklaşık 664 milyon Euro olduğu açıklandı.
Mitsubishi Electric tarafından yapılan açıklamada, DeLclima'nın sermayesinin yüzde 74,97'sinin satın
alınmasına ilişkin işlemin tamamlanması için antitröst (tekelciliğin önlenmesi) makamlarından izin alınması ve
DeLclima'nın dolaylı iştiraki DL Radiators S.r.l.'nın satışının tamamlanması gerektiği kaydedilerek, “DL
Radiators, işlemin kapanışından önce De'Longhi Industrial ile ilişkili bir şirkete satılacaktır. Ayrıca,
sözleşmeye istinaden 30 Haziran 2015 tarihinden kapanış tarihine kadar 4,44 Euro beher hisse bedeli günlük
olarak hesaplanacak ilave tutar üzerinden arttırılacaktır. İşlemin kapanışının Kasım 2015 sonunda
gerçekleşeceği varsayımı çerçevesinde, beher hisse bedelinde yaklaşık 0,07 Euro artış kaydedileceği
öngörülmektedir. Mitsubishi Electric halen söz konusu satın alma işleminin finansal durumuna etkisini
değerlendirmekte olup, finansal tahminlerin güncellenmesi ya da herhangi bir açıklama yapılması yönünde bir
ihtiyaç söz konusu olduğu takdirde, derhal bir açıklama yapacaktır” denildi.
Satın alma işleminin nedenleri
Mitsubishi Electric açıklamasında satın alma işleminin nedenleri şu şekilde açıkladı: “Mitsubishi Electric
ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemleri alanında Japonya, Avrupa, Kuzey Amerika, Çin,
Güneydoğu Asya, Hindistan ve Avustralya gibi pazarlarda faaliyet gösteren küresel bir oyuncudur ve bu
bakımdan Avrupa, Japonya'nın ardından ikinci önemli pazar konumundadır. Avrupa iklimlendirme pazarı
olgunlaşırken, pazardaki oyuncuların enerji tasarruflu ürünler gibi katma değerli ürünler sunması ve aynı
*1
zamanda çevresel düzenlemelere (F-Gazı yönetmelikleri ) uymaları gerekmektedir. Bu çerçevede,
Mitsubishi Electric bölgedeki faaliyetlerini binalar için çoklu/multi sistem klimaların yanı sıra bireysel ve ticari
tip klimalara odaklanarak büyütmüştür. DeLclima'nın satın alınması, Mitsubishi Electric'in soğutucu sektörüne
*2
tam anlamıyla girişini temsil etmektedir ve şirketin portföyünü genişletmesini, dolayısıyla da sürekli büyüme
kaydetmesini ve pazardaki varlığını güçlendirmesini mümkün kılacaktır. Ayrıca, söz konusu işlem Mitsubishi
Electric'in önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanması beklenen çevresel düzenlemelere (F-Gazı
yönetmelikleri) uygun şekilde karşılık vermesine imkan tanıyacaktır.”
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İmeksan & Egecell Tek Çatı Altında Toplandı

Yüksek enerji sınıfında, ısıtma soğutma havalandırma klima cihaz ve ekipmanları üreticisi İMEKSAN, 20 yılı
aşkın mühendislik tecrübesi ve kaliteli üretimi ile hvac sektörünün önde gelen hijyenik ekipman üretim
markası EGECELL'i 01.08.2015 tarihinde bünyesine kattı.
Başlıca ürünleri arasında ilaç, gıda, biyoteknoloji, hastane steril alanları ve elektronik firmaları için
standartlara uygun, güvenilir, yüksek kalitede Laminar flow üniteleri, hepa filtre kutuları, fanlı hepa filtre
üniteleri, hava duşu (air shower) ve malzeme geçiş kutuları (pass through), aseptik dolum izolatörleri olan
EGECELL üretimlerinin büyük çoğunluğunu müşteri özel ihtiyaçlarına göre tasarlayarak, 304 ve 316 kalite
paslanmaz çelik sacı 3D tasarım ile verimli, maliyet etkin bir şekilde işleyip müşteri güvenli kullanımına
İmeksan çatısı altında sunmaya devam edecektir.
Standart veya özel ihtiyaçlarınızı çözmek için EGECELL ve İMEKSAN deneyimlerine ve uzman
mühendisliğine güvenebilirsiniz.
Çöl Sıcakları Kavurdu, Klima Satışları Temmuz'da Yüzde 50 Arttı
Türkiye’nin en büyük pazaryerlerinden sahibinden.com’un, 2015 yılı klima ilan ve ortalama satış rakamları
na ilişkin verileri de belli oldu. Verilere göre, yılın ilk yedi ayında gerçekleşen klima satışları geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre yüzde 82 arttı. Klima fiyatları ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 8 oranında artarak
ortalama 700 TL oldu.
En çok klima satışının yapıldığı ay ise Türkiye genelinde çöl sıcaklarının yaşanmaya başladığı Temmuz
oldu. 2015 Temmuz ayında klima satışları, yaz sıcaklarının bastırmasının da etkisiyle Haziran ayına göre
yaklaşık yüzde 50 oranında arttı.
sahibinden.com verilerine bakıldığında en çok klima satışının gerçekleştiği il İstanbul oldu. İstanbul’u sırası
yla İzmir, Antalya, Ankara ve Adana izledi. Verilere göre en çok satılan klima markası da Arçelik oldu.
Arçelik’i sırasıyla, Vestel, Beko ve Demirdöküm izledi.
Enerji tasarruflu klimalar ilk tercih oldu
sahibinden.com aracı lı ğ ı ile gerçekleşen satı ş larda, tüketiciler tercihlerin enerji tasarrufu yüksek A sı nı fı
klimalardan yana kullandı. Geçtiğimiz yıla oranla A sınıfı klimaların satışı yüzde 81 oranında arttı.
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Danfoss Kompresörler Yenilikçi Çözümleriyle Fark Yaratıyor
İklimlendirme sektöründeki üretici firmalar, Danfoss kompresör ve uygulama çözümleri ile birlikte sistem
verimliliğini açığa çıkartıyor.
Dünyada ve ülkemizde, chiller, rooftop gibi sistemlerin ortalama olarak %20'den daha azı yeni standartlara
uygunluk göstermektedir. Güncel standartlar CO2 emisyonunu ve maliyetleri düşürmeye dayalıdır. Sektör bu
standartlara bağlı yeni değişimleri beklerken, Danfoss'da kullanıcıları daha yüksek verimlilik ve yeni
soğutkanlara uyumlu dizaynlarla desteklemektedir.
Danfoss 3 farklı yöntemle kullanıcılarına yol göstermektedir:
1. Tandem uygulamalar ile birlikte kademeli olarak yüksek kapasitelere ulaşım
2. Değişken hızlı pistonlu ve scroll kompresörlerle birlikte sürekli modülasyon
3. Scroll kompresörlerde IDV teknolojisi
IDV'ler, tandem dizaynlar ve invertörlü scroll kompresörler Danfoss'un güçlü teknik uzmanlığı ile birleşerek;
OEM müşterilerine, en yeni enerji standartlarında ve farklı senaryolara uygun sistem dizaynlarını
oluşturmakta yol gösterir, doğru seçimi yaptırır.
1.Tandem kompresör çözümleri: 3-120 Ton


Kapasite esnekliği

Daha yüksek kısmi yük verimliliği

Daha düşük ses seviyeleri
Danfoss, tandem dizaynlarda yılların verdiği uzmanlıkla, OEM müşterilerinin terzi işi sistemlerine yardımcı
olur ve verimli bir şekilde kapasite artışı sağlar. Geniş kapasite aralıklarında ayarlanabilme şansını verir.
Örneğin 2 devre, 6tandem kompresörlü bir sistemde %17'den %100'e kadar kapasite modülasyonu
yapılabilir.
2. Değişken hız teknolojisi
Konu enerji tasarrufu, optimum konfor, nem kontrolü ve elektriksel faktörlere geldiğinde, günümüzdeki en üst
düzey teknoloji değişken hız teknolojisidir. Bu teknolojiyi hem scroll hem de pistonlu kompresörlerde en geniş
kapasite aralıklarında kullanımıyla, Danfoss alanında pazar lideridir.
3. Danfoss IDV Teknolojisi (Intermediate Discharge Valve)
IDV, kompresörün basma hattına yakın olarak yerleştirilmiş bir çeşit kontrol vanasıdır. IDV, istenen soğutma
kapasitesi sağlanırken kısmi yük şartlarında soğutkanın aşırı sıkıştırılmasını engeller. Basma basıncı
optimizasyon değerinin altına düştüğünde, IDV açılır. Değişen yük ve basınç şartlarına göre motorun
adaptasyonunu sağlar. Böylece motorun elektrik tüketimini düşürür ve mevsimsel enerji verimliliğini arttırır.
IDV teknolojisi ile Danfoss scroll kompresörler, tandem bağlantılı çift devreli bir sistemde, ortalama olarak,
su/su chillerlerde %15, hava/su chillerlerde %5 oranında system verimliliğine katkı sağlar.
IDV'ler, 7,5-40 ton arasındaki yeni nesil DSH kompresörlerde ve tüm invertörlü kompresörlerde
bulunmaktadır. Ayrıca gövde ve ayak ölçülerinin dizaynı sayesinde eski kompresörlerin yerini kolayca
alabilmektedir, yeniden bir sistem dizaynına ihtiyaç duyulmamaktadır.

13

Sektörden Haberler

ESSİAD
e-bülten

DAIKIN Türkiye CEO'su Hasan ÖNDER'den Klima Almayı Düşünenlere Tavsiyeler
Yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde, klima satışları artış gösterirken, pek çok kişi de
klima alma planları yapıyor. Hem bu yaz serinleyip hem de gelecek yıllara doğru bir yatırım yapmak isteyenler,
bütçesine ve beklentilerine en uygun klimayı bulabilmek için internet ve kataloglardan on binlerce arama
yapıyor.
Kaliteye Önem - Klima alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Daikin
Türkiye CEO'su Hasan Önder, 'Bu işin birinci kuralı kaliteden ödün vermemektir' uyarısı yaptı. Konfor ve
tasarruftan taviz vermeden serinlemenin mümkün olduğunu vurgulayan Önder, “İlk kez klima alıyorsanız,
fiyatı elbette sizi etkileyecektir. Ancak kullanmaya başladıktan sonra tasarımı, performansı, enerji tasarrufu,
sessiz çalışması gibi özellikler de çok önemli olacak” hatırlatmasında bulundu. Klimadan tam verim alabilmek
için klimanın kurulacağı alanın metrekaresi, izolasyon durumu, cephesi, camların durumu gibi konulara dikkat
edilmesi gerektiğini vurgulayan Önder, montaj öncesinde keşfe gelecek uzmanların bunlara çözüm
sunabileceğini kaydetti.
Klimanın Ayarı - Klima kullanımında, dışarıda “hava ne kadar sıcaksa”, içeride “o kadar soğuk” ayarlaması
yapılmasının sık karşılaşılan bir hata olduğuna dikkat çeken Önder, “Doğrusu yaz boyunca klimanızı,
25°C'nin altında ve dış ortam sıcaklığından maksimum 6°C daha düşük bir sıcaklığa ayarlamanızdır. Dışarda
hissedilen sıcaklık oranı 35°C'nin üzerinde iken klimanızı 18°C'ye ayarlarsanız 'soğuk şok' stresi
yaşayabilirsiniz” dedi. Bu yolla “hem sağlık hem de bütçe”nin korunmuş olacağını vurgulayan Önder,
klimaların programlama özelliklerini kullanarak ortamın önceden uygun serinliğe getirilebileceğini, böylece
“oda bir an önce soğusun” aceleciliğine gerek kalmayacağını da belirtti.
Klima Hasta Etmez - Klimacıların, “klima hasta etmez, yanlış kullanım hasta eder” sözünü hatırlatan Önder,
aşırı sıcaklık farkının yanında, periyodik bakım ve doğru kullanımın da hastalıklardan koruduğunu vurguladı.
Bakım yapılan ve gereken değerlerde kullanılan klimaların alerji, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yol
açmayacağını vurgulayan Önder, alerji ve enfeksiyon risklerini minimize edebilen, astım ve bronşit gibi
rahatsızlıkları olan kişiler için geliştirilen modelleri bulunduğunu sözlerine ekledi.
Enerji Verimliliği - Günümüzde önemi giderek daha da artan enerji verimliliği konusuna değinen Önder, “Bu
konuda yapmanız gereken tek şey; A enerji sınıfı ya da inverter teknolojisine sahip bir cihazı tercih etmek. Bu
sayede hem faturalarınız kabarmaz hem de klimanız düşük enerji sarfiyatı yaptığı için çevrenin korunmasına
katkıda bulunursunuz” önerisinde bulundu. Enerji verimliliği konusunda doğru kullanımın önemini bir kez
daha vurgulayan Önder, klima kullanımında 1°C'lik farkla yüzde 5 ile yüzde 10 arasında enerji tasarrufu
sağlanabileceğine dikkat çekti.
Bakımın Önemi - Klimalarda bakımın önemine dikkat çeken Önder, “Bakım yaptırmak için cihazın
arızalanmasını beklemeyin. Periyodik bakımı yapılmayan klimalar düşük kapasitede çalışacağından hem
boşu boşuna elektrik faturası ödemenize hem de istediğiniz verimi almamanıza neden olur. Klimanızın sağlık
ve hijyen açısından da verimli çalışması önemlidir” diye konuştu.
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler

2015 Fuar Takvimi
1

R-HVAC EXPO FUARI

13-14-15-16 Ağustos 2015

BANGKOK

TAYLAND

2

KENYA BUILDING WEEK

20-23 Ağustos 2015

NAIROBI

KENYA

3

RAVAI CHINAGuangzhou International Refrigeration, Air-conditioning, Ventilation &
Air-Improving Exhibition

26-28 Ağustos 2015

GUANGZHOU

ÇİN

4

AQUA-THERM ALMATY 2015

02-05 Eylül 2015

ALMATI

KAZAKİSTAN

5

EURASİA SHOP DESİGN

03-06 Eylül 2015

İSTANBUL

TÜRKİYE

6

AQUA-THERM Warsaw 2015

16-18 Eylül 2015

VARŞOVA

POLONYA

7

UZSTROYEXPO 2015

16-18 Eylül 2015

TAŞKENT

ÖZBEKİSTAN

8

FEBRAVA 2015

22-25 Eylül 2015

SAO PAULO

BREZİLYA

9

AHR MEKSİKA 2015

24-26 Eylül 2015

MONTERRY

MEKSİKA

10

AQUA THERM Tbilisi 2015

01-03 Ekim 2015

TİFLİS

GÜRCİSTAN

11

PHEX MANCHESTER

14-15 Ekim 2015

MANCHESTER

İNGİLTERE

12

İRAN HVAC EXPO

17-18-19-20 Ekim 2015

TAHRAN

İRAN

13

AHR EXPO MEXICO 2015

20-22 Ekim 2015

MEKSİKO

MEKSİKA

14

AQUA-THERM BAKU

21-24 Ekim 2015

BAKÜ

AZERBAYCAN

15

INTERCLIMA+ELEC 2015

02-06 Kasım 2015

PARİS

FRANSA

16

FOODEX: İzmir Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı

05-08 Kasım 2015

İZMİR

TÜRKİYE

17

PHEX CHELSEA

18-19 Kasım 2015

LONDRA

İNGİLTERE

18

THE BUILDCON EXPO

24-26 Kasım 2015

NAIROBI

KENYA

19

THE BIG 5 SHOW

23-26 Kasım 2015

DUBAİ

BAE

*Sürekli güncellenmektedir.
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