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Başkandan

Değerli Üyelerimiz,
Yeni umutlarla girdiğimiz 2016 yılının ilk çeyreğini geride bıraktık,
sektörümüzün mevsimsel olarak genelde daha yoğun olduğu yaz
aylarına yaklaşırken ESSİAD olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam
etmektedir.
Geçtiğimiz ay içerisinde İtalya’nın Milano kentinde gerçekleştirilen
MCE 2016 Fuarı’na KOSGEB destekli “Yurtdışı İş Gezisi’’ düzenlendi.
Üyelerimize ait bilgilerin bulunduğu katalogların ve Soğutma Dünyası
dergimizin dağıtımının yapıldığı fuarda ayrıca fabrika ziyareti
gerçekleştirilmiştir.
Tübitak AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ve Yaşar Üniversitesi’nin işbirliği
ile “Ufuk 2020 Eğitim ve Bilgi Günü” düzenlenmiştir. AB tarafından belirlenen hedeflere
ulaşılması doğrultusunda sektörümüzü de yakından ilgilendiren Enerji Verimliliği, Rekabetçi
Düşük Karbonlu Enerji, Akıllı Şehirler ve Toplumlar alanındaki faaliyetler destek kapsamına
alınmıştır.
Derneğimizin yürüttüğü önemli projelerden olan ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında
faaliyetlerimiz devam etmektedir. Geçtiğimiz dönemde Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerine sektör sunumları gerçekleştirilmiştir.
Mezun olduktan sonra kariyer planlaması yapmakta olan müstakbel meslektaşlarımıza
sektörümüz hakkında bilgi aktarımı yapmak hem sektörümüze olan ilgiyi arttıracak hem de
ileride yetişmiş, nitelikli eleman istihdamı açısından sektör firmalarımıza katkı sağlayacaktır.
Bu değerli projemizde desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.
Geçen süre içerisinde derneğimizdeki görevlerinden ayrılan Proje Uzmanı çalışma
arkadaşlarımız Sayın Servet GİRGİN ve Sayın Elif ŞİMŞEK’e yaptıkları çalışmalarından
dolayı derneğimiz adına teşekkür eder, derneğimizde tekrar görev alan İdari İşler Sorumlumuz
Sayın Gülcan ÖRTEL’e başarılar dileriz.
Saygılarımla,
Can İŞBİLEN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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ESSİAD’ın Düzenlediği MCE 2016 Fuarı Yurt Dışı İş Gezisi Başarıyla Sonuçlandı
İklimlendirme sektörünün en prestijli fuarı olarak kabul edilen Mostra Convegno Expocomfort,
Mart ayında İtalya’nın Milano şehrinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Derneğimizin toplam 14
firma ile gerçekleştirdiği KOSGEB Destekli MCE 2016 Yurt Dışı İş Gezisi programı bu yıl da
oldukça başarılı geçti.

Katılımcılarımız (soldan sağa) : KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü Uzmanı Sayın
Alper TOPALCA, Dizer Müh. Sayın Faruk DİZER, Doğu İkl. Sayın Özcan AKYAR, Balayka Müh. Sayın
Aytuğ YARMAZ, Türkoğlu Mak. Sayın Yusuf TÜRKOĞLU, Isıdem Sayın Alper BARUTOĞLU, ESSİAD
Proje Uzmanı Sayın Servet GİRGİN, MS Havalandırma Sayın Özge SARI ve Sayın Murat SARI, Trox
Turkey Sayın Ozan ATASOY, Ema Enerji Sayın Hüseyin VATANSEVER ve Sayın Erdem ÖZSOY,
Dinamik Isı Sayın Aslı AKDAŞ, İmas A.Ş. Sayın Ünal MERCAN ve Sayın Mustafa KOÇYİĞİT, Saraçoğlu
Mekanik Sayın Hesna SARAÇOĞLU, Egetek Mak. Sayın Gülsüm SATOĞLU ve Sayın Hulusi SATOĞLU

2 yılda bir gerçekleştirilen, İklimlendirme
sektörünün en prestijli ve gözde fuarı olan
Mostra Convengo Expocomfort, bu yıl da
dünyanın dört bir yanından firmaları ağırladı.
Sergi standlarının yanı sıra sektöre yönelik
seminerler, konferanslar ile özel firma
toplantılarını da bünyesinde barındıran fuara
ESSİAD, İZKA desteği ile yürüttüğü proje
kapsamında kurulmakta olan EHİS Aktedite
Test ve Analiz Laboratuvarı’nın da tanıtıldığı
stand ile katılım gösterdi.
EHİS LAB Proje Koordinatörümüz Sayın Ayşegül
SEVER MENKÜ ve ESSİAD Proje Uzmanımız Sayın
Servet GİRGİN dernek standımızda
Katılımcılarımız İSİB standında. (soldan sağa) İmas
A.Ş. Sayın Mustafa KOÇYİĞİT, Isıdem Sayın Alper
BARUTOĞLU, ESSİAD Proje Uzmanı Sayın Servet
GİRGİN, Ema Enerji Sayın Erdem ÖZSOY, İmas A.Ş.
Sayın Ünal MERCAN, Türkoğlu Mak. Sayın Yusuf
TÜRKOĞLU, OAİB Şefi Sayın Ümit ÇINAR ve İSİB
Yönetim Kurulu Üyesi ve Daikin Türkiye Genel Müdür
Yardımcısı Zeki ÖZEN, Ema Enerji Sayın Hüseyin
VATANSEVER, Balayka Müh. Sayın Aytuğ YAĞMAZ
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Derneğimizin organize ettiği KOSGEB destekli Yurtdışı İş Gezisi Programı ikili görüşmeleri
kapsamında katılımcı firmaların Atisa Aero, Dixell-Emerson ve Nicotra-Gebhardt ile yaptıkları
ikili görüşmeler oldukça verimli geçti.
Atisa Aero

Nicotra-Gebhardt

Dixell-Emerson

Sanden Vendo

Organizasyonda yer alan teknik gezi ziyaretinde İtalya’nın Alessandra bölgesi, Casale Monferato
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette olan Sanden Vendo firması ziyaret edildi. Fabrika ziyareti
sırasında üretim teknikleri hakkında bilgi edinildi.

ATF (İtalya Soğutma Teknisyenleri Derneği)

Bir diğer önemli görüşme ise derneğimiz ile ATF
(İtalya Soğutma Teknisyenleri Derneği) arasında
gerçekleşti. ATF’nin Genel sekreteri Dott. Marco
Buoni ve Dış İlişkiler Sorumlusu Federico Riboldi
ile gerçekleştirilen görüşmede Buoni, İtalya ve
İngiltere’deki eğitim enstitülerinden eğitmenlerin
Türkiye’ye gelerek sektörümüze yönelik eğitimler
verebileceğini
belirtti.
Özellikle
“Geleceğe
Değer Katmak” adlı AB projemiz kapsamında
gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında ATF ile
görüş alış verişi yapıldı.

Hem derneğimiz hem de üyelerimiz için oldukça verimli geçen fuarda, İngilizce ve Türkçe olarak
hazırlanan Üye Profil Kataloğu,derneğimizin yayın organı olan Soğutma Dünyası dergisi ve
EHİS LAB tanıtım broşürlerinin dağıtımı gerçekleşti.
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Üyelerimizin Standlarından Görüntüler
ACS

Daikin

Eneko

Friterm

Doğu

Karyer
İmbat

İmeksan

KLS

Mitsubishi

Systemair HSK
Venco

Termokar

Üntes
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Messe Stuttgart Ares Fuarcılık ile 8-9-10 Aralık 2016 Tarihinde Fuar İzmir’de
Düzenlenecek olan Kliterm Expo Fuarı Hakkında Görüşme Gerçekleştirdik
Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Ltd. Şti. Genel
Müdür Yardımcısı Sayın Ufuk ALTINTOP ile
Kliterm Expo Isıtma, Soğutma, Havalandırma,
Klima Teknolojileri Fuarı ile ilgili olarak Dernek
Merkezimizde gerçekleşen toplantıya Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Hakan SEMERCİ ve
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL katıldı.
Toplantıda, 8-9-10 Aralık 2016 tarihinde İZFAŞ
ve Messe Stuttgart Ares Fuarcılık işbirliği
kapsamında İZFAŞ yeni fuar alanı olan “Fuar
İzmir”de gerçekleştirilecek olan Kliterm Expo
Fuarı hakkında görüşme sağlandı.
Ayrıca Kliterm Expo Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenecek olan Ibatech Izmir; 10.
Uluslararası Ekmek, Pasta Makinaları, Dondurma ve Çikolata Teknolojileri ve Hotel, Restoran
Cafe – Bar Ekipmanları Fuarı’nın ve 10. kez düzenlenecek olan Travel Turkey İzmir Turizm
Fuarının katılımcı ve ziyaretçilerinin hedef kitlesi ile uyumlu olduğu gözlemlendi. TÜRSAB ve
İZFAŞ ortaklığında 9 senedir başarıyla düzenlenmekte olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve
Kongresi toplam 13.463 net m2 alan üzerinde 31 ülkeden 1.008 katılımcı ile 64 ülkeden 33.688
ziyaretçiyi biraraya getirmiştir. Başta otelciler ve turizm tesis sahiplerinin katılımcı ve ziyaretçi
olarak bulunduğu fuar sektörün devlerini biraraya getirmektedir.
Fuara; turizm tesisleri işletmeci ve teknik müdürleri, zincir restoran, cafe, bar, pastane
işletmecilerinin yanı sıra sanayi kuruluşlarının teknik müdürleri, gıda endüstrisi tesislerinin
işletmecileri ve teknik müdürleri, AVM, hastane vb. yapıların proje ve işletmecileri, yatırımcılar,
mekanik proje uzmanları, mimarlar, makina mühendisleri, öğretim üyeleri, soğuk zincir taşıma
firmalarının yöneticileri, soğuk depo yöneticileri ve zincir marketlerin yönetici ve teknik müdürleri
de ziyaretçi olarak fuara davet ediliyor olacak.
Messe Stuttgart, yıllık 115 milyon Euro cirosu ve 8
milyon Euro karı ile lider Alman fuar şirketlerinden
birisidir. Yıl içinde, 105.200 m² kapalı alan ve 40.000
m² açık alan ile fuarın hemen yanında bulunan ICS
International Congress Center Stuttgart merkezinde
esnek olarak kullanılan 33 adet salonda düzenlenen
fuarlara 20.000 katılımcı ve 1.2 milyon ziyaretçi
katılmaktadır. 2018 yılından itibaren mevcut
fuar sahasına yapılacak genişletmeler ile kapalı
alan 120.000 m² büyüklüğünde olacaktır. Messe
Stuttgart, üç kardeş şirketi, 19 yurtdışı temsilciliği
ve çok sayıdaki pazarlama iş ortakları ile 54 ülkede
müşterilerine hizmet vermekte olup ilgili toplantıda
Messe Stuttgart ile dernek üyelerimize sunulabilecek
imkanlar üzerinde görüşüldü.
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Ege Plasder Derneğimizi Ziyaret Etti
Ege Plasder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Erol PAKSU ve Danışmanı A. Saniye Akgünlü
derneğimize ziyaret gerçekleştirdiler. Toplantı
sırasında dernek çalışmaları hakkında bilgi
verildi ve birlikte yapılabilecek çalışmalar
hakkında görüşüldü.
Plastik sanayicilerini temsil eden bölgedeki
tek dernek olan Ege Plastik Sanayicileri
Dayanışma Derneği (Egeplasder) 2001 yılında
kurulmuş, halen 115 üyesi bulunmaktadır.
Dernek, sektör sorunlarının çözümüne yönelik
faaliyetlerde bulunmakta, yurt içi-yurt dışı
fuar katılımı organizasyonları, sektörel dergi
çalışmaları, mesleki eğitim seminer ve konferanslar düzenleyerek, AB ve devlet destekli projeler
yürütmekte olup 2011 yılında da kurucu beş dernek ile birlikte PLASFED (Plastik Sanayicileri
Federasyonu) kuruluşunu gerçekleştirdi.
EBSO ve Ege Plasder işbirliği ile ilk plastik ihtisas
sanayi bölgesi olan “Menemen Plastik İhtisas
Organize Sanayi Bölgesini” plastik sektörüne
kazandırma çalışmaları da hızla devam ediyor.
Sayın Salih ESEN Başkanlığındaki OSB Yönetim
Kurulunda, Sayın Erol PAKSU, aynı zamanda ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olan
Sayın Metin AKDAŞ, Menemen Belediye Başkanı Sayın Tahir ŞAHİN ve Sayın M. Kazım
SERTDEMİR görev yapmaktadır. Ege Plasder-İMPİOSB işbirliği ile de sektöre yönelik projeler
yürütülmektedir. ESSİAD olarak yürütmeyi planladığımız mesleki yeterlilikler ile ilgili akredite
sınav merkezi olma yolundaki hedefimiz hakkında Ege Plasder ile görüş alışverişi gerçekleştirildi.
Sektörümüzün önemli hedef müşterileri arasında olan, plastik sanayicileri tarafından 5000 kişiye
istihdam ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak İMPİOSB’de halen ikisi uluslararası
çapta olmak üzere 6 firma tesis yatırımına başlamış, 7 firma da önümüzdeki aylarda yatırımlarına
başlayacaktır.

01/03/2016 - 31/03/2016 • Sayı: 55

7

essiad

e-bülten
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Ufuk 2020 Eğitim ve Bilgi Günü’ne Katıldık
Ufuk 2020 Eğitim ve Bilgi Günü, TÜBİTAK AB
Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi
ve Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi
işbirliği ile 24 Mart 2016 Perşembe günü Yaşar
Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü Yeni Bina
Konferans Salonu‘nda gerçekleştirildi.
AB liderleri Ekim 2014’de iklim değişikliği
ile mücadele etmek için ortak hareket etme
kararı alarak, bu amaç paralelinde AB 2030
hedeflerini belirlediler. Bu hedefler 2020 iklim
ve enerji paketi üzerine konularak belirlendi.
•AB sera gazı emisyonlarının en az %40 azaltılması, (1990 seviyelerine göre)
•AB’nin enerji portföyünde yenilenebilir enerjinin payının %27’ye yükseltilmesi,
•Enerji verimliliği yoluyla enerji tüketiminin %27 azaltılması.
Sektörümüzü yakından ilgilendiren, Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı, güvenilir, düşük
maliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji sistemlerine
geçişi ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ile sınırlı kaynaklara erişim, artan enerji
ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda;
Enerji Verimliliği, Rekabetçi Düşük-Karbonlu Enerji, Akıllı Şehirler ve Toplumlar alanlarındaki
etkinlikleri destek kapsamına alındı.
Ege Üniversitesi’nde Kurulacak Olan
“Eğitim ve Danışmanlık Merkezi” Toplantısına Katıldık
Ufuk
2020
kapsamında
yürütülen,
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nün ortak olduğu, Train-to-NZEB
(nearly zero energy buildings): The
Building Knowledge Hubs (Yaklaşık Sıfır
Enerjili Binalar Eğitimi - Bina Danışma
Merkezleri) projesi ile Ege Üniversitesi
bünyesinde “Eğitim ve Danışmanlık
Merkezi” kurulacaktır.
Söz konusu proje kapsamında verilecek
eğitim içeriklerinin ve pratik uygulama
sahasının oluşturulması için sektörel
deneyim ve bilgi aktarımı konusunda EBSO
Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu’na gelen talep doğrultusunda derneğimizin de dahil
olduğu bir alt çalışma grubu kuruldu. Çalışma grubunun 01 Nisan 2016 günü gerçekleştiren ilk
toplantısında, konu ile ilgili görüş alışverişi ve görev dağılımı yapıldı. Türkiye’nin yanısıra 11
ülkenin katıldığı proje kapsamında uzman ve uzman olmayanların sıfıra yakın enerjili binaların
uygulaması için eğitim alması hedeflenmektedir.
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Dokuz Eylül Makine Mühendisliği Öğrencilerine Sektör Sunumu Gerçekleştirildi
ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında Dokuz
Eylül Üniversitesi Kariyer Günlerinde Prof. Dr. Dilek
KUMLUTAŞ’ın dersinde Mühendislik Bölümü 3. Sınıf
öğrencilerine Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Duygu
ÖZTAŞ, Eneko’dan Sayın Gözde PEKTAŞ, Mikor
Danışmanlıktan Sayın Mine ERBAYKENT ve Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL’in katılımları ile sektör
sunumu gerçekleştirildi.

Öğrencilerin proje derslerinde kullanacakları değerli
bilgilerin paylaşıldığı sunumda, özgeçmiş hazırlama,
kariyer belirleme, hedefler ile ilgili konularda detaylı
bilgiler aktarıldı. Katkılarından dolayı üyelerimiz
Mekanik Tesisat ve Eneko ile Mikor Danışmanlık
firmalarına teşekkür ederiz.
Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine
Sektör Sunumu Gerçekleştirildi

ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
öğrencilerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Suat KARAKAŞ, Meytes’ten Sayın
Erol ER ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL’in katılımları ile sektör sunumu gerçekleştirildi.
Sunum sonrasında kariyer hedefleri arasında İklimlendirme ve Mekanik Tesisat sektörünü
dikkate alan öğrenciler sorularını yönelttiler. Sektör sunumunu takip eden hafta içerisinde
katılımcı öğrencilerden biri Meytes firmasında yaz stajı olanağı sağladı. Katkılarından dolayı
üyelerimiz KLS Klima ve Meytes firmalarına teşekkür ederiz.

01/03/2016 - 31/03/2016 • Sayı: 55

9

essiad

e-bülten

ESSİAD’dan Haberler
Derneğimiz Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Toplantısı’na Katılarak Yenilikleri Gözlemledi
26.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de Araştırma
Geliştirme
Faaliyetlerinin
Desteklenmesi
Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıştır. Bu
kapsamda, 23 Mart 2016 Çarşamba günü,
İAOSB Müdürlüğü Atatürk Toplantı Salonu’nda,
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim
ve Teknoloji Genel Müdürü Sayın Doç. Dr.
İlker Murat AR’ın sunumlarıyla Ar-Ge Reform
Paketi çalışmaları konusunda detaylı bilgiler
paylaşıldı.
Ar-Ge Reform Paketi, Ar-Ge merkezi çalışan sayısında ve doğrudan girişim sermayesi
desteğinde değişiklik, rekabet öncesi iş birliği projesi ve teknolojik ürün geliştirme belgesinin
kamu ihalelerinde iş bitirme belgesi yerine geçmesi vb. pek çok yenilik içermektedir.
• Ar-Ge Reform Paketi ile ilgili sunumlar için tıklayınız.

ESSİAD Eğitim Takvimi
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Sosyal Medyada ESSİAD

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Mart ayında doğan;

Eğitimlerimizi
sosyal
medya
aracılığıyla
ilgileneceğini
düşündüğünüz
kurumlar
ile
paylaşabilirsiniz.

Sayın Ahmet ÜSTÜN,
Sayın Ali BÜYÜKYILDIZ,
Sayın Engin AKÇAY,
Sayın Duyşen DEĞİRMENCİ,
Sayın Halil GÜLADA,
Sayın Hasan KARATAŞ,
Sayın Gülay ÖZTÜRK,
Sayın Kenan ÜNLÜ,
Sayın Tolga ÜSTÜN,
Sayın Selçuk SAVAŞ,
Sayın Sinan AKTAKKA,
Sayın Zeki ÖZEN,
Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımız
Sayın Akın KAYACAN, Sayın Mustafa E.
DERYAAŞAN ve
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan
SEMERCİ’nin doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve
mutlu seneler dileriz.
Sayman’dan
17.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan
Genel Kurul Toplantımızda alınan karar gereği
üyelik aidatlarımızda güncelleme yapılmıştır. Aidat
ödemelerinizin ilk taksitlerinin tamamlanması
konusunda dernek merkezimiz ile iletişim
kurmanızı önemle rica ederiz.
www.essiad.org.tr
Web sitemiz üyelerimize daha
verebilmek için yenilenmiştir.

iyi

hizmet

Kullanıcı adı:essiad

Kullanıcı adı:essiad
Soğutma Dünyası

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.

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.
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Sektörden Haberler
İmbat Soğutma, MCE 2016 Fuarında Ürünleri̇ ile Yoğun İlgi̇ Gördü
15-18 Mart tarihlerinde gerçekleşen MCE 2016
fuarında, İmbat Soğutma standı yoğun ilgi gördü.
Milano’da gerçekleşen fuarda İmbat, çatı tipi klima
cihazı, su soğutma grubu, hassas kontrollü klima,
soğuk depo cihazlarını sergiledi.
Fuarda karşılaştıkları yoğun ilgiden duydukları
memnuniyeti ifade eden İmbat Soğutma Yönetim
kurulu başkanı Sayın Kerim Gümrükçüler “15 yıldan
fazla zamandır yurt dışı fuarlarına katılıyoruz. İlk
günden başlayarak her katılımımızda ürünlerimize
ilgi artarak devam etti. Bu yıl ilgi şu ana kadarki
fuarların çok üzerinde seyrediyor. Ürünlerimizden
özellikle çatı tipi klima yoğun ilgi görüyor. Çatı
tipi klimada Eurovent sertifikalı ve enerji sınıfı yüksek ürün sunmamız, termodinamik ısı geri
kazanımı özelliğimiz, asimetrik kompresörle sağlanan sezonsal yüksek verim değerlerimiz
ilginin yoğunlaşmasına neden oluyor. Çatı tipi klima cihazlarımızın standart özellikleri olan çift
cidarlı taş yünü izolasyonlu gövde, asimetrik kompresör uygulaması, termodinamik ısı geri
kazanım üstünlüklerine ilaveten fuarda sergilediğimiz inverter kompresörlü ve EC fanlı çatı
tipi klima modelimiz inovatif dizaynı, yüksek verimi ve teknolojik üstünlükleri ile oldukça dikkat
çekiyor. Ardından su soğutma grubu ve hassas kontrollü klimalarımız geliyor. Su soğutma
gruplarımızı, Avrupa pazarı için ilk kez bir dış fuarda sergiliyoruz, yeni bir ürün olmasına
rağmen asimetrik kompresör uygulaması, kompakt dizaynı ve yüksek verimi ile ilgi odağı
oluyor. Hassas kontrollü klimalarımızda ise inverterle sürülen kompresör, fanların kademesiz
devir kontrolü, nemlendiricinin oransal kullanımı ve tüm bunların sonucu olarak +-%1RH nem
hassasiyeti ile ilgi çekmekte. Gıda soğutması alanında zaten var olan bilinirliğimizi de arttırmış
olduk. Misafirlerimizin bir kısmı ticari ilişkilerimizin devam etmekte olduğu firmaların temsilcileri.
Onlarla dostluk bağlarımızı daha da pekiştiriyoruz. Bunun dışında ülkelerinde distribütörlük
veya satış yetkisi isteyen firmalar var. Ayrıca zaten distribütörümüz olan ülkelerden cihazların
tanınmaya başlamasıyla tarafımıza yeni talepler ulaşıyor. Bu talepler bizi gururlandırmakla
beraber ülkelerindeki distribütörlerimize yönlendiriyoruz.
Uluslararası fuarlarda devamlılığın önemli olduğunu biliyoruz ve yıllardır uluslararası arenada
İmbat olarak yerimizi alıyoruz. Bu durum marka bilinirliğimizi arttırdı. Son yıllarda Türk
firmalarının katılımlarındaki artışta ülke imajı açısından olumlu bir gelişme oldu. İlginin yoğun
olmasının temel sebebi bize göre ürünlerdeki enerji verimliliği odaklı çözümler oldu. Aslında
uzun yıllardır devam eden enerji verimliliği odaklı politikalarımızın sonuçlarını topluyoruz.” dedi.
İmbat Soğutma’nın 25. kuruluş yıldönümünü kutladığını ifade eden Sayın Gümrükçüler “Bu yıl
25. yılımızı kutluyoruz. 25 yılın birikimi ve genç bir kadro ile yolumuza devam ediyoruz. Bundan
sonraki 25 yıllarda da ana politikamız hiç değişmeyecek. Enerji verimli ürünler dizayn etmeye
ve üretmeye devam edeceğiz.” diyerek görüşlerini ve sektörümüz ile ilgili değerlendirmelerini
paylaştı.

12

01/03/2016 - 01/03/2016 • Sayı: 55

essiad
Sektörden Haberler

e-bülten

Yeni ve Yenilenen Binaların Gözdesi; Kullandıkça Kazandıran DAIKIN Altherma
İklimlendirme sektörüne kattığı çevreci ürün ve çözümlerle
rakiplerinden ayrışan Daikin’in, Eurovent ve EHPA (Avrupa
Isı Pompası Birliği) kalite sertifikalı Altherma ısı pompaları
kullandıkça kazandırıyor. Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de
büyük ilgi gören Daikin Altherma, kullanıcılarının ısınma ve sıcak
su ihtiyacına ekonomik, çevre dostu ve konforlu bir çözüm sunuyor.
İklimlendirme sektörünün lider markası Daikin’in Eurovent Sertifikası ve Avrupa Isı Pompası
Birliği’nce verilen EHPA Kalite Sertifikasına sahip Altherma ısı pompaları Avrupa’da olduğu gibi
Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Pahalı fosil yakıtlar tüketen geleneksel ısıtma sistemlerine
göre çok daha az enerji ile daha yüksek verim sağlayan Daikin Altherma, kullanıcılarına önemli
bir maliyet avantajı sunuyor. Avrupa’nın en çok satan ısı pompası olan Daikin Altherma, yeni ve
yenilenmekte olan tüm yaşam alanlarında tercih ediliyor.
Isi Pompalarinda Teknoloji̇ Li̇ der
Isı pompası pazarının lideri Daikin’in sunduğu yenilikçi ve çevreci ürünlerin üst düzeydeki tüm
standartlarını taşıyan Daikin Altherma, fosil yakıtlara veya elektriğe dayalı klasik bir ısıtma
sistemine göre 5 kat daha verimli çalışıyor. Dış havadaki ısıyı kullanarak daha az enerji sarf
eden Daikin Altherma, kullandığı her 1 kW’lık enerjiye karşılık en az 5 kW’lık ısı üretiyor. Kurulum
ve bakım ihtiyacı düşük olan Daikin Altherma, inverter kompresör teknolojisi ile yüksek enerji
tasarrufu sağlıyor.
Hem dış hem de iç ünitesi ile kompakt bir tasarıma sahip olan Daikin Altherma, ısıyı havadan
alıyor. Herhangi bir yerin kazılmasına veya sondaja gerek olmadan kurulumu gerçekleşen
Daikin Altherma, dumansız ve alevsiz çalışıyor.
Üretilen ısının %80’ini yenilenebilir kaynaktan (hava) sağlayan Daikin Altherma, düşük
karbondioksit (CO2) emisyonu ile çevreci bir çözüm sunuyor. Tek bir merkezden yönetilebilen
Daikin Altherma, bu özelliği ile konutların yanı sıra otel, spor merkezi, SPA, hastane, kütüphane
ve okul gibi mekanlarda da tercih ediliyor.
4 Mevsi̇ m Kesi̇ nti̇ si̇ z Konfor
Konforlu sistemler üretirken enerji tüketimi, ürün geri çevrimi ve atık azaltma konularına önem
veren Daikin felsefesinin bir ürünü olan Altherma, -25°C’ye varan zorlu iklim koşullarında
dahi verimli bir şekilde ısı transferi yapabilme özelliğine sahip. Radyatörlere, yerden ısıtma
sistemlerine ve fan coil ünitelerine bağlanabilen Daikin Altherma, düşük maliyeti ile yeni ve
yenilenmekte olan yaşam alanları için iyi bir yatırım olarak görülüyor.
Ekonomik, çevre dostu ve konforlu çözümler sunan Daikin Altherma ısı pompaları, kış aylarında
kullanıcılarının ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılarken, sıcak yaz günlerinde de soğutma
yaparak dört mevsim kesintisiz konfor sunuyor.
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EXPO 2016 ANTALYA Fuar Kompleksinin İklimlendirmede Tercihi FORM Oldu
Expo 2016 Antalya için inşa edilen 100 metre
yüksekliğindeki Antalya Expo Kule, sergi
alanı, ofisler, sağlık merkezi, çarşı, güvenlik
ve karantina binalarının iklimlendirilmesi,
FORM’un yüksek verimli Mitsubishi Heavy
VRF klima cihazları, ısı geri kazanımlı Lennox
Paket Klimalar ve DX Klima Santralleri ile
sağlanıyor.
Felsefesi “Gelecek Nesiller için Yeşil Bir
Dünya” olan Expo 2016 Antalya’nın fuar alanı
girişinde bulunan Antalya Expo Kule, sergi
alanı, ofisler, sağlık merkezi, çarşı, güvenlik ve karantina binalarının iklimlendirilmesinde,
toplam soğutma kapasitesi 1.400 kW olan yüksek verimli 33 adet dış ünite, 310 adet
kompakt/kaset tipi Mitsubishi Heavy VRF iç ünite ve DX Klima Santralleri kullanılıyor. Yine
projenin Expo Kule çarşı alanları, yağmur ormanları sera bölümleri iklimlendirilmesi toplam
kapasitesi 3.140 kW olan ısı geri kazanımlı 16 adet Lennox Paket Klima cihazlarıyla sağlanıyor.
EUROVENT sertifikalı Lennox Paket Klimalar, tekerlek (rotary) tip ısı geri kazanım ünitesi
dönüş fanı sayesinde, egzoz havasından yüksek verimde ısı veya nem geri kazanımı yapıyor.
Projede kullanılan yüksek verimli Mitsubishi Heavy VRF ve DX Klima Santralleri, ısıtma ve
soğutma ihtiyacı farklı olan çoklu alanlar için modbus merkezi otomasyon sistemi ile birleştiriliyor.
DX VRF Klima Santralleri, 7/24 klimatize edilmiş hava şartlarına ihtiyaç duyan alanlarda
kullanılmak üzere dizayn edilmiş modüler, esnek, enerji verimli cihazlar olup, işletmeleriniz için
yüksek verim ve düşük yatırım maliyeti imkanı sağlar.
Mitsubishi Heavy Industries VRF klimalar, yüksek verimliliği ve geniş ürün seçenekleriyle tercih
ediliyor. Fosil yakıtlı ısıtma cihazlarına göre düşük CO2 salınımıyla çevre dostu Mitsubishi
Heavy VRF sistemleri ayrıca tüketiciye kolay kullanım imkanı sunuyor.
Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen ve Türkiye’nin de ilk EXPO’su
olan EXPO 2016 Antalya, Nisan-Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek. Fuar alanının
ana girişinde yer alan ve Üçkapılar mevkii ile palmiye ağacının simgelendirildiği, üzerinden
Antalya’nın 360 derece seyredilebileceği Antalya Expo Kule’nin mimari açıdan Türkiye’nin
simge yapılarından biri olacağı belirtirliyor.
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Danfoss, 2015 Yılında %11 Büyüdü

Danfoss, “2015 Yılı Faaliyet Raporu”nu açıkladı. Rapora göre
Danfoss, 2015 yılında toplam satışlarını %11, net karını ise
%13 oranında artırdı
Isıtma, soğutma ve motor kontrol sistemleri alanında dünya
lideri Danfoss, “2015 Yılı Faaliyet Raporu”nu açıkladı. Güçlü
mali tabloların gözlendiği raporda; Danfoss 2015 yılında toplam satışlarını %11, net karını ise
%13 oranında arttırdı. Net kar, 2,6 milyar 348 milyon EUR rekor seviyede bir artış göstererek
geçen yılın %13 üzerinde gerçekleşti. Enerji verimliliği potansiyeline karşı küresel çapta artan
ilgi ve çevre dostu çözümlere olan ihtiyaç, 2015 yılında Danfoss teknolojileri ve çözümlerine
olan talebi tetikledi.
Danfoss Başkan & CEO’su Niels B. CHRISTIANSEN “2015 Danfoss açısından iyi bir yıldı.
Yenilikçi teknolojilerin yanı sıra yeni test ve demo tesislerine yatırım yaparak global konumumuzu
güçlendirmeye odaklandık ve artan inovasyon yatırımlarımızın karşılığını yeni ürünlerle aldık.
Dijital teknolojinin kullanıldığı bu ürünleri başarıyla pazara sürdük ve kullanıcılardan çok iyi
tepkiler aldık” dedi.
2015 yılında bazı iş kollarında yaşanan zorlu pazar şartlarına rağmen Danfoss güçlü mali
performansını korudu. 2014 yılında 4,6 milyar EUR olarak gerçekleşen grubun net satışları
2015 yılında 5,1 milyar EUR’ya ulaştı. Bu rakamlar ise %11 oranında bir büyümeye işaret
ediyor. Net faaliyet kârı (FVÖK) %4 oranında artarak 549 milyon EUR rakamına ulaştı. Net
kar, 2,6 milyar 348 milyon EUR rekor seviyede bir artış göstererek geçen yılın %13 üzerinde
gerçekleşti. Birleşmeler ve satın almalar öncesi serbest nakit akışı 2014 yılının seviyesine
yükseldi.
Grubun dört iş kolu karma pazar koşulları ile karşı karşıya kaldı. Danfoss Soğutma ve
Danfoss Sürücüleri Departmanı geçen yılın üzerinde bir performans sergiledi. Bölgesel olarak
bakıldığında, beklendiği gibi, Rusya pazarında zorluklar ve Çin pazarında durgunluk devam
etti. Bunun aksine, 2015 yılında Meksika, Hindistan ve Türkiye’de güçlü bir büyüme ile Kuzey
Amerika ve Avrupa’da pozitif bir trend gözlendi.
2015 Yılı Mali Rakamları
•2014 yılında 4,6 milyar EUR olarak gerçekleşen net satışlar, %11 oranında bir büyüme ile
rekor seviyede artarak 5,1 milyar EUR’ya ulaştı.
•2014 yılında 526 milyon EUR olarak gerçekleşen faaliyet karı (FVÖK) %4 oranında bir büyüme
ile 549 milyon EUR seviyesine ulaştı.
•Net kar, %13 oranında bir artışla 2,3 milyar EUR seviyesinden 2,6 milyar EUR seviyesine
ulaştı.
•3,4 milyar EUR olarak gerçekleşen Birleşmeler ve Satın Almalar öncesi serbest nakit akışı,
2014 yılının 55 milyon EUR seviyesine yükseldi.
2016 Yılı Tahminleri
Danfoss, 2016 yılında FVÖK oranını 2015 yılı seviyesinde korurken pazar payını artırmayı
hedefliyor.
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TTMD Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 2015 yılı
Olağan Genel Kurulu, 9 Mart 2016 tarihinde
yeterli çoğunluğun katılımıyla Ankara Latanya
Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıda Genel Kurul
Divan Başkanlığı için yapılan oylamada, Sayın
Ethem ÖZBAKIR, Sayın Züleyha ÖZCAN ve
Sayın Murat ESMER Divan Kuruluna seçildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından
gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla
birlikte TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Sarven ÇİLİNGİROĞLU, 2015 yılına ait faaliyet
raporunu genel kurulla paylaşarak bu dönemde dernek adına yapılan çalışma ve aktiviteleri
anlattı. Çilingiroğlu, 31 Mart-2 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacak 12. Uluslararası Yapıda
Tesisat Teknolojisi Sempozyumu hakkında detaylı bilgi vererek sempozyuma davette bulundu.
Genel Kurul’da gündeme gelen diğer konu başlıkları:
•Faaliyet Raporu ve tablolar üzerine söz alan üyelerin konuşmalarından sonra oylanan Yönetim
Kurulu 2015 yılı çalışmaları oybirliği ile ibra edildi.
•2015 yılı Dernek ve İktisadi İşletme tahmini bütçesi ile 2016 yılı üye aidatlarının belirlenmesi
konusunda sunum ve yapılan değerlendirmelerle; Dernek üyelik aidatının yıllık 100TL olarak
kalması oybirliği ile kabul edildi.
•2016 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Bütçe tahmini bütçeleri oybirliği ile kabul edildi.
•Genel Kurul kararları ile ilgili olarak idari işlemler esnasında idarelerin gerekli görebileceği
yerlerde düzeltmeler yapılması için Yönetim Kuruluna karar verilmesine oybirliği ile karar verildi.
•TTMD İzmir Ofisinin satın alınmasıyla ilgili oybirliği ile karar verildi.
Gündemin son maddesi olan dilek ve öneriler bölümünde yapılan konuşmaların ardından Genel
Kurul toplantısı, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sarven ÇİLİNGİROĞLU’nun teşekkür
konuşmasıyla tamamlandı.
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