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B a ş k a n d a n

Değerli ESSİAD Üyelerimiz,

Derneğimiz adına yoğun ve verimli çalışmalarla geçen sıcak bir 
Şubat ayını geride bıraktık. Bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin 
12 -13 derece üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Küresel ısınmanın 
yansımalarını her geçen gün daha fazla fark eder duruma geldik. 
Dünyanın en önemli sorunlarından olan küresel ısınmaya karşı 
iklimlendirme sektörü olarak ortak bir bildiriye imza atmamızın doğru 
olacağını düşünüyorum.

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezimizin eğitimleri hız kesmeden devam 
etmektedir. Bu ay İklimlendirmede Nem Yükü Hesabı ve Nem ile 

Mücadele Bilgilendirme Toplantısı oldukça yoğun katılım ile gerçekleşmiştir.

Bu ayki bültende UR-GE’nin firmalarımız açısından önemine ve çok emek vererek yürüttüğümüz 
UR-GE projemize değinmek istiyorum. Konuya başlamadan önce yürüttüğümüz çalışmalar 
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından başarılı örnek proje olarak gösterilmesi bizi oldukça motive 
etmektedir.

ESSİAD olarak yürüttüğümüz UR-GE projemizin adı “Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması” dır.  Derneğimiz üyelerinin rekabetçilik 
güçlerini arttırmak için firmalardan alınan bilgiler ve yapılan çalıştay sonuçlarının neticesinde 
hedef pazar araştırması ve eğitim ve danışmanlık ihtiyaç analizleri ortaya çıkarak yol haritası 
belirlenmiştir. Bu ilk çalışmaların tamamlanmasıyla firmalara hedef pazar analizleri ve firma 
analiz raporları gönderilmiştir. Bu uzun soluklu proje firmalarımızın ihracatlarını olumlu yönde 
etkileyip ihracat yeteneğini arttıracağına inanıyoruz.

Ülkemiz ve sektörümüz adına barış ve huzur dolu kardeşlikle beraber yarınlarımıza umut dolu 
günler dilerim.

“EN GÜZEL GÜNLERİMİZ HENÜZ YAŞAMADIKLARIMIZ”

En derin saygı ve sevgilerimle,

Serhan GÜNDOĞAR
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezimiz kapsamında 03.02.2016 tarihinde İklimlendirmede Nem Yükü 
Hesabı ve Nem ile Mücadele Bilgilendirme Toplantısı İm Makina San. ve Tic. Ltd.Şti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Müjdat ŞAHAN tarafından gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Sayın Şahan’ın değerli 
bilgilerini dinledikten sonra soru-cevap bölümüne geçildi. Toplantımız yoğun ve ilgili bir katılımcı 
kitlesine hitaben gerçekleştirilmiş olup, Sayın ŞAHAN’a değerli katkılarından dolayı çok teşekkür 
ederiz.

İklimlendirmede Nem Yükü Hesabı ve Nem ile Mücadele Bilgilendirme Toplantısı

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

URGE ve TURKEY Logoları

URGE’ye katılan üye firmalarımız için İhtiyaç Analizi çalışması tamamlanmış ve Yol haritası 
belirlenmiştir. Buna göre 2018 Ocak ayına kadar URGE taahhüdü veren üyelerimiz Derneğimiz 
tarafından organize edilecek, eğitimlerden, danışmanlıklardan, yurtdışı heyet organizasyonları 
ve Alım heyetlerine katılımlarında yapacakları harcamaların %75’e kadarlık kısmını geri 
alabilecekler. Kümelenme Konferansı sırasında gösterilen tanıtım filminde URGE katılımcısı 
firmaların öykülerini kendi ağızlarından dinleme ve deneyimlerini duyma şansı yakalayacaksınız. 
TANITIM FİLMİ için tıklayınız.

İSİB Eğitimleri İzmir’de

Derneğimiz “İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği”nin üye 
firmalarına yönelik olarak düzenlediği İSİB Eğitimlerinin İzmir’de de 
yapması konusunda başvuruda bulunmuş olup, eğitimlerin İzmir’de 
gerçekleştirilmesi için görüşmeler devam etmektedir.
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3. Kümelenme Konferansı

Derneğimiz T.C. Ekonomi Bakanlığında 19.02.2016 tarihinde gerçekleştirilen, Ekonomi 
Bakanımız Sayın Mustafa ELİTAŞ’ın açılış konuşmasını yaptığı 3. Kümelenme Konferansına 
katılım göstermiştir.

UR-GE projelerinin değerlendirildiği 3. Kümelenme konferansında Ekonomi Bakanı Sayın 
Mustafa ELİTAŞ “23 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe koyduğumuz ‘Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’i (UR-GE), Bakanlığımız koordinasyonu ve 
desteği ile İşbirliği Kuruluşlarımızın, KOBİ’lerimizin rekabet güçlerini geliştirmelerine yönelik 
faaliyetlerini gerçekleştirdikleri bütünleşik bir destek mekanizmasıdır. 2011 yılında uygulanmaya 
başlanan UR-GE Tebliğimiz çerçevesinde 171 İşbirliği Kuruluşu tarafından yapılan başvurular 
neticesinde destek kapsamında alınan 242 projeden 81 proje tamamlanmış olup, 161 proje 
aktif olarak yürütülmektedir. Sektörel çeşitlilik açısından da geniş bir yelpazeye yayılmış olan 
projelerimiz kapsamında 5234 firmamızla birebir temas halinde 1228 faaliyet gerçekleştirilmiştir.” 
demiştir.3. Kümelenme Konferansı’nda gösterimi yapılan UR-GE Projeleri tanıtım filmine ve 
Konferans esnasında kullanılan sunumlara http://www.urge.gov.tr/Detay.cfm?id=230&MID=52 
adresinden ulaşılabilmektedir. 

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Derneğimiz 26 Yaşında

17 Ocak 1990’da kurulan Derneğimizin bu yıl 26. Yıldönümünü kutlamaktayız. 
Dernek Üyelerimizden gelen mesajlar aşağıda yer almakta olup, mesaj 
gönderen üyelerimize mesajları için teşekkür ederiz.

Ömer Sabri Kurşun: Günaydın dostlarım 26 yaşına basan derneğimizi ve bu 
yaşı görmesini sağlayan dernek kurucularını, bu güne değin gelmiş geçmiş 
tüm yönetim kurullarını, huzurundaki yönetim kurulunu, çalışanlarını ve tüm 
üyelerimizi kutluyorum. Sevgi ve muhabbetle...

                          Murat Kurtalan: Nice seneler
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EBSO Başarılı Sanayiciler Ödül Töreni

Ege Bölgesi Sanayi Odası, yatırım ve üretimde başarılı sanayicileri, köklü sanayi kuruluşlarını, 
kadın ve genç girişimcileri Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU, İzmir Valisi Sayın Mustafa TOPRAK, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU ile Oda ve Borsa Başkanlarının 
katıldığı törenle ödüllendirdi. İzmir Hilton’da gerçekleştirilen EBSO Başarılı Sanayiciler Ödül 
Töreni’nde; en yüksek yatırım ve üretimde büyük firmalar ile KOBİ’ler ayrı ayrı, her meslek 
dalında hem üretim hem de yatırımda lider sanayi kuruluşları, EBSO üyeliğinde 50 yılı geride 
bırakan kuruluşlar, yılın genç ve kadın girişimcileri dahil olmak üzere 54 plaket ve 127 başarı 
belgesi olmak üzere toplamda 139 firmaya ödül verildi.

Dernek Üyelerimizin ödül aldığı törende; KOBİ’lere Özel En Yüksek Yatırım Kategorisinde 
2.lik ödülünü Barlas Soğutma, KOBİ’lere Özel En Yüksek Üretim Kategorisinde 3.lük ödülünü 
Doğu İklimlendirme, Meslek Komitelerinde Üretim ve Yatırım Ortak Birincileri Kategorisinde 
Soğutma Sanayi dalında Klimasan ödül almaya hak kazanmıştır. Ayrıca törende İklimlendirme 
Sanayii Meslek Grubunda, En Yüksek Üretim dalında, Safkar Ege Soğutmacılık başarı belgesi 
almaya hak kazanmıştır. Törende Ödül ve Başarı Belgesi alan tüm üyelerimizi tebrik ederiz.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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ESSİAD Eğitim Takvimi
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Şubat ayında doğan;

Sayın Alev TOPRAK,
Sayın Bekir CANSEVDİ,
Sayın Ersin KARATAŞ,
Sayın Kaan ALTINBİLEK,
Sayın Murat SARI,
Sayın Mustafa TAVASLI,
Sayın Nejat DEMİRCİOĞLU,
Sayın Ufuk DOĞANCA,

ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın 
Suat KARAKAŞ’ın doğum günlerini kutlar, sağlıklı 
ve mutlu seneler dileriz.

17.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan 
Genel Kurul Toplantımızda alınan karar gereği 
üyelik aidatlarımızda güncelleme yapılmıştır.  
Aidat ödemelerinizin 15.02.2016 tarihine kadar 
ilk taksitlerinin tamamlanması konusunda dernek 
merkezimiz ile iletişim kurmanızı önemle rica 
ederiz.

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 dernek 
merkezimizden alabilirsiniz.

Termokar A.Ş. -www.termokar.com
 
Aramıza hoşgeldiniz!

Eğitimlerimizi sosyal medya aracılığıyla 
ilgileneceğini düşündüğünüz kurumlar ile 
paylaşabilirsiniz.

 Kullanıcı adı:essiad

 Kullanıcı adı:essiad

Siz değerli üyelerimizi ve sektör firmalarımızı 
Soğutma Dünyası’na 

katkı koymaya davet ediyoruz.

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.

BayraklıHilton Garden-Inn Otel’den üyelerimize 
özel konaklama, restoran, ve bar kullanımı 
için uygulanacak indirimli fiyatlar için Dernek 
Merkezimiz ile iletişime geçmeniz rica olunur.

Doğum Günü Tebrik Mesajları Sosyal Medyada ESSİAD

Sayman’dan

www.essiad.org.tr

Soğutma Dünyası

Üyelerimiz için İndirimler

Üyelerimiz için İndirimlerYeni Üyemiz
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Doğu İklı̇mlendı̇rme, “Mutfak Havalandirmasi “ Semı̇nerlerı̇ne Devam Edı̇yor

HVAC sektörünün gri bölgesi olan Mutfak 
Havalandırması, Doğu İklimlendirme’nin 
departmanlarından biridir. Uzun yıllardır, 
MakeUp Davlumbaz üreten firma, 
ürünlerine Mutfak Filtre Cihazı ve Duman 
Yıkama Cihazı’nı da ekledi.

Mutfak Havalandırması’nın mühendislerin 
konusu olduğunu iddia ederek, ayda bir 
kez olmak üzere, Ataşehir’deki ofisinde 
toplantı düzenleyen Doğu, proje ve 
taahhüt konusunda çalışan firmalarla 
bilgilerini paylaşıyor. Personel sayısının 
fazla olduğu proje firmalarında ise, 
seminerler, ilgili firmada yapılıyor.

12 Şubat tarihinde de, Bursa’da, Mekanik Proje’nin ofisinde ve katkılarıyla Bursa’daki ilgili 
mühendislere ve ‘Mekanik Proje’ mühendislerine bir seminer düzenlendi. Seminerin sunumdan 
sonraki soru cevap kısmı da oldukça yoğun geçti. 

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

İmbat MCE 2016 Fuarı’nda 

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, 15–18 Mart 2016 
tarihleri arasında Milano‘da gerçekleşecek sektörümüzün 
önemli etkinliklerinden bir olan, MCE 2016 Fuarı’nda bu yıl 
yeni logosuyla yer alacak. İmbat, fuarda Eurovent sertifikalı, 
tasarımı tamamen Türk mühendisliğinin ürünü olan çatı tipi 
klima cihazları ile birlikte, hassas kontrollü klima cihazları, 
chiller grubu ve soğuk depo cihazlarını da sergiliyor olacak.

İmbat, 25. gümüş yılını kutlamanın mutluluğu ile birlikte 
kapsamlı bir yenilenme sürecinin de heyecanını yaşıyor. 
İlk olarak Kemalpaşa’da bulunan fabrikasını büyüten firma, 

yirmi beşinci yıla özel yenilenen kurumsal kimlik tasarımları ile de yeni yaşını gururla kutluyor. 
İmbat’ın yirmi beşinci yılındaki yenilikleri hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Kerim 
GÜMRÜKÇÜLER “Artık İmbat’ı, her kanat çırpışıyla bir değişim yaratan, havayı değiştiren bir 
kuş temsil ediyor. Bizim kadar heyecanlı, bulunduğu her yerde etkisini hissettiren ve yirmi beş 
yıllık deneyimiyle, daima daha iyi olmak için çalışan bir kuş var hayatımızda” dedi
.
Yirmi beşinci yılı, bir dönüm noktası olarak belirten yetkililer, “Yenilenen logo, kurumsal yapı 
ve yeni internet sitemizle birlikte Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan 
fabrikamızı da büyüterek yeniliyoruz. Bu yıl her yönüyle bizim için yeni ve heyecan dolu bir 
yıl…” sözleriyle, 2016 yılında yeni bir görünümle sahada olacaklarını ifade ettiler.
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S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Uğur Soğutma, Dondurulmuş Gıda Sektörünün Bir Numaralı Tercihi
 Olmaya Devam Ediyor

Merkezi İngiltere’de bulunan ve 88 ülkede faaliyet gösteren SUPERBRANDS organizasyonunun 
bağımsız araştırma kuruluşları ile yaptığı çalışma sonucu Uğur Soğutma Türkiye’nin süper 
markaları arasında seçildi.

Uğur Soğutma yüzyılın en hızlı değişimini yaşayan dünya ekonomisindeki yerini ar-ge 
çalışmalarına verdiği önem, yenilikçi çalışma ve ürünleri ile sağlamlaştırıp geliştirmektedir. 
Uğur markası günümüzde dondurulmuş gıda, su, süt, meyve suyu ve gazlı içecek alanlarında 
kalite ile özdeşleşmiş bir marka haline gelmiştir. 

Algida, Coca Cola, Pepsi Cola, Tuborg gibi pek çok uluslararası marka ürünlerinin en sağlıklı 
şekilde saklanması ve tüketiciye sunulması aşamalarında Uğur Soğutma ürünlerini tercih 
etmektedir. 

5 kıtada 142 ülkeyi ürünleri ile buluşturan Uğur Soğutma geçtiğimiz yıl İSİB tarafından “En fazla 
ülkeye ihracat yapan marka” ödülünü almış, ihracat başarısı ile ülke ekonomisine katma değer 
oluşturmaya devam etmektedir.

Uğur Soğutma’nın Dondurma Sektörüne Özel Yenilikleri 2016 Yılında Da Devam Ediyor

2016 yılının Uğur markalı en yeni dondurma 
teşhir reyonları 14 gözlü  Anka, 12 gözlü Bulut,  
12 gözlü Piramit modelleri dondurma  sektöründe 
pastahaneler ve Algida, Panda, Alpedo, Mado gibi 
bir  çok marka tarafından yoğun bir ilgi ve talep ile 
karşılanmıştır.

Uğur Soğutma farklı mekanlarda pratik, lezzetli ve 
kaliteli ürünler hazırlama imkanı sunan yeni soft 
dondurma makineleri, slush makineleri, yeni pasta 
teşhir reyonları ve 2016 ürün kataloğunda yer alan 
tüm diğer ürünlerine 12 aya varan anlaşmalı banka 

taksit seçenekleri ve çok özel fiyatlar sunmaktadır.

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde 300.000 m2 yi aşkın kapalı alanda üretim yapan Uğur 
Soğutma sektörün ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermek için büyük yatırım yaptığı Ar-
Ge merkezi ile kalitesini dünya standartları seviyesine çıkartmıştır. Uğur markası ile üretilen 
yenilikçi ürünler sektörün dinamiklerini ve trendlerini belirlemeye devam etmektedir. 

Uğur Soğutma’nın ülkemize döviz getiren ve istihdam sağlayan yenilikçi uygulamaları her 
zaman olduğu gibi bugün de tüketiciler tarafından özel ilgi ve beğeni ile izlenmeye devam  
etmektedir.
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S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Danfoss, İtalya’da Eğitim Düzenledi

Isıtma, soğutma ve motor kontrol sistemleri alanında 
dünya lideri Danfoss, Frigoduman bayisine yönelik 
Danfoss Conegliano ofisinde eğitim düzenledi. 
Eğitimde MCX (açık protokollü izleme ve kontrol 
cihazları) ile ERC 21X (evaporator kontrol cihazları) 
hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

Danfoss, iş ortaklarına yönelik düzenlediği eğitimlere 
bir yenisi daha ekledi. Frigoduman bayisi yetkililerine 
İtalya’da Danfoss Conegliano’da üç gün süren bir 
eğitim verildi.

Özellikle HVAC uygulamalarında kullanılan MCX’te (açık protokollü izleme ve kontrol cihazı) 
Danfoss’un Türkiye’deki çözüm ortağı Frigoduman’a bu alanda ileri seviyede kullanıcı eğitimi 
verildi. Ayrıca ERC 21X (evaporator kontrol cihazları) da tanıtıldı. Eğitime Danfoss Türkiye’den 
Danfoss Soğutma Departmanı İş Geliştirme Müdürü Kıvanç ASLANTAŞ eşlik etti.

Prestijli Projelere Danfoss Imzası

Isıtma, soğutma ve motor kontrol sistemleri alanında dünya lideri Danfoss, enerji tasarrufu 
sağlayan kalorimetre ve balans vanaları ile prestijli projelerde fark yaratıyor 
Danfoss, enerji tasarrufu sağlayan ürünleri ile büyük ve prestijli projelerde tercih ediliyor. Garanti 
Bankası Pendik Kampüsü, Manzara Adalar ve Mahall Ankara’da kullanılan Danfoss ürünleri 
hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlıyor.

Garanti Bankası Pendik Kampüsü’nde enerji tasarrufu
Garanti Bankası’nın Pendik’te inşa edilen yeni kampüsünde Danfoss’un basınçtan bağımsız 
balans ve kontrol vanaları ab-qm ve AB-NM 0-10 V oransal motorları tercih edildi. Bu sayede 
Garanti Bankası Pendik Kampüsü’nde konvektörlerde %100 vana otoritesi ve standart 
uygulamalara göre yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanıyor. 

Mahall Ankara ve Manzara Adalar’da Danfoss kalorimetre ve balans vanaları
Danfoss balans vanaları, Türkerler İnşaat’ın projesi Mahall Ankara 
ve İş GYO’nun projelerinden Manzara Adalar sakinlerine konforlu 
bir yaşam sunuyor. Danfoss balans vanaları konfor ile birlikte enerji 
tasarrufu da sağlıyor. Danfoss ultrasonik kalorimetre ile hassas ölçüm 
ve faturalandırma yapılıyor.

Anadolu yakasında Adalar manzarası ile keyifli bir yaşam tarzı 
vadeden Manzara Adalar’da üçü konut, ikisi ofis üniteleri olmak üzere 
toplam beş blok ve butik bir alışveriş merkezinden oluşuyor. Mahall 
Ankara ise, 40 bin 628 metrekarelik alanda 246 konut kapasitesi ile 
inşa ediliyor. 4 yıldızlı bir otelin de hizmet vereceği Mahall Ankara’da 
246 konut, 86 yatay ofis, 140 ofis ve 41 mağaza bulunuyor.
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Friterm Müzik Grubu Konseri

Friterm Müzik Kulübü ilk Konserini Şef Murat BÜYÜKKAYA yönetiminde  26 Eylül 2014 
Tarihinde gerçekleştirmiştir. İkinci Konserini 09 Nisan 2016 Cumartesi günü  Tuzla Belediyesi  
Nikah Sarayı& Kültür Merkezi Şehrazat Salonunda Kokteyl saat: 17:30  Konser Saati:18:00 ‘de  
gerçekleştirecektir.
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S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

DAIKIN İle Yaşam Mekan Buluşmaları’nın İlki Gerçekleşti

İklimlendirme sektörünün inovatif şirketi Daikin ile Yaşam 
Mekan Buluşmaları’nın ilki; Avrupa’nın ilk, dünyanın ise en 
büyük iklimlendirme deneyim merkezi Daikin Solution Plaza 
fuha İstanbul’da gerçekleşti. Mimaride inovatif çalışmaların 
ve geleceğin mimarisinin konuşulduğu ‘Mimar Gözüyle 
Geleceğimiz’ başlığı altında, 9 Şubat 2016’da düzenlenen 
Daikin ile Yaşam Mekan Buluşmaları’nın ilk konuşmacısı 
olan Mimar Emre GÜRSOY, mimaride geri dönüşümün 
önemi, uzun ömürlü binalar ve enerji verimliliği gibi konulara 
dikkat çekti. 

“Aynı hataları devam ettirdiğimiz takdirde dünya geçmişe 
doğru evrilmeyecek. Dünyamız hiçbir zaman geçmişteki haline 

dönmeyecek,” diyen Gürsoy, “Dünyada yaşanan çevresel problemlerin asıl kaynağı yaptığımız 
tasarımlar,” diyerek yapılaşma faktörüne vurgu yaptı. Enerjinin yüzde 47’sinin yaşadığımız 
binalarda tüketildiğini hatırlatan Gürsoy, “Daha kesin ve keskin çözümler geliştirmenin vakti 
geldi” dedi ve önerilerini şöyle sıraladı: “İnovatif çözümlerle enerji tüketimini azaltalım. Elektriğe 
bağlı olmayan yapılar kurgulayalım. Binaları nasıl ısıtıp, nasıl soğutup, nasıl aydınlatacağımıza 
ilişkin pasif tasarımlar yapalım. Yeni bina projelerinde enerji verimliliğindeki güçlü gelişmeleri 
kabul ettirmek için kuvvetli bir çabanın yanı sıra, enerji verimli binaların büyük ölçekli bir pazara 
yayılması ile sonuçlanacak süreç ve iş stratejilerine ihtiyacımız var. “

Bu açıdan inovatif ve düşük maliyetli enerji verimliliği çözümleri ve teknolojilerinin en uygun 
birleşiminin seçimi ve entegrasyonunun gerektiğini dile getiren Gürsoy, binalarda ‘tekrar kullanım’ 
konusuna da değindi. Gürsoy, tekrar kullanım ve tamiratın daha az maliyet ve daha az enerji 
gerektirdiğine dikkat çekti. Bu doğrultuda bölünebilir-parçalanabilir binalar tasarlanmasının 
tamiratı, bakımı, tekrar kullanımı daha kolay hale getireceğini vurgulayan Gürsoy, bu konuda 
mimarların sorumluluğuna da dikkat çekti. Tüm konfor beklentilerini karşılarken, estetikten 
ödün vermeden geri dönüşümü de gözeten binalar yapılması gerektiğini anlatan Gürsoy, şöyle 
konuştu: “Atıkların geri dönüşerek sağlıklı bir şekilde yeni kaynak oluşturmasına izin veren 
tasarımlar yapmalıyız. Mimaride geri dönüşüm ile tekrar kullanım paralel kavramlardır. Yapılanı 
yıkmadan geri dönüştürebileceğimiz, gelecek nesillere bırakabileceğimiz binalar yapmamız 
lazım. Binaları tekrar kullanalım, yıkılacak bina yapmayalım.”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, Yaşam Mekan 
Buluşmaları’nın amacını şu sözlerle açıkladı: “Daikin; dünya çapında en iyi iklimlendirme 
çözümlerini sunmayı ve bu çözümlerle birlikte sektöre farklılık katacak inovasyonlar yaratmayı 
amaçlayan bir şirket… Bugün bu merkezde olmamızın ve Yaşam Mekan Buluşmaları’nı 
gerçekleştirmemizin temelinde de inovasyon yatıyor. Yaşam Mekan Buluşmaları’nı 
düzenlememizin ana nedenini de bu oluşturuyor… Bu buluşmalarımızda; dünyada şu an 
geliştirilen yenilikleri ve bu yeniliklerin geleceğimizi nasıl şekillendireceğine dair öngörüleri 
saygıdeğer mimarlarımızdan, mühendislerimizden, yenilikçi yöneticilerden dinleme fırsatı 
bulacağız…”

Basın mensuplarının yanı sıra üniversite öğrencilerinin ve sektör yöneticilerinin yoğun ilgi 
gösterdiği toplantının ardından, katılımcılar rehberler eşliğinde fuha İstanbul’u gezerek 
iklimlendirme araçlarını deneyimleme fırsatı buldu.
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