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B a ş k a n d a n

Değerli Okurlar,

Mega eğilimler içerisinde olduğumuz bu gelişim çağında, global 
sanayimiz gelişmekte olan iş modelleri ile birlikte akıllı teknolojiler 
ve hızlı değişimlere şahitlik etmektedir. Stratejik zorunluluklar ve 
ileri teknolojiler, organizasyonlarımız için bu hızlı gelişimde yaşam 
göstermenin önemli bir ön şartı haline gelmiştir. 

Derneğimiz, UR-GE destekleri kapsamında, seçkin araştırma çalışmaları 
ile düzenlemekte olduğu eğitimler, danışmanlıklar ve yurtdışı heyet 
faaliyetleri ile yeni büyüme fırsatlarının modern endüstri dönüşümlerine 

nasıl yol açtığını görmemize ışık tutmayı planlıyor. Ek olarak yeni stratejiler, sektörümüzde büyük değişimlerin 
ayarlanması ve inovasyon çalışmalarında yapacağımız yolculuğa katkı sağlamayı umuyor. Çağımızda 
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma: sağlık sektörünü domine eden teknolojiler, robotik 
çalışmalar, sağlıklı gıda almayı sağlayacak teknolojiler, enerji ve çevre endüstrilerinin oluşumunda etken, 
yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte önümüze çıkan büyüme fırsatlarında global dünyada önemli bir rol 
oynamaktadır. 

Tüm bu gelişimlerde sanayi devriminin tarihsel gelişiminin payı büyüktür. Sanayi devrimi ile üretimin 
mekanikleşmesi sağlanmış, elektrik teknolojisi gelişmiş, çevre enerjileri yaygınlaşmıştır. Üretim süreçlerinde 
bilgisayar ve üretim teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır. Sektörümüzü geleceğin akıllı fabrikalarının 
domine edeceğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda makinalar, diğer makinalar ile iletişim kurmakta ve güvenlik 
mekanizmaları akıllıca çalışmaktadır. Süreç izleme-neden-sonuç ilişkisi kapsamında gerçekleştirilmekte, 
makinalar gerektiğinde üretimi durdurma yeteneğine sahip olarak sinyal vermektedirler. Böylelikle yalın 
üretim ve tam zamanında üretim ön plana çıkmaktadır. Geleceğimizi yönlendiren bu akıllı fabrikalar ile çevreye, 
insanlığa katkı sağlayacak biçimde çalışmamız dileğiyle iş hacminin artmaya başladığı yüksek sezonumuzun 
başarılı geçmesini dilerim.

Saygılarımla,

Aylin GEL
Genel Sekreter
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Hindistan, Güney Kore ve Vietnam İhracat Fırsatları Seminerine İZTO Evsahipliği Yaptı 

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

İzmir Ticaret Odası, Ekonomi Bakanlığı işbirliği ile “Hindistan, Güney Kore ve Vietnam İhracat Fırsatları” 
seminerini gerçekleştirdi. Katılımın yoğun olduğu seminerde Ekonomi Bakanlığına bağlı yurt dışı masaları, 

Uzak Doğu ihracatını özendirici bilgiler verdi.  

Asya ve Uzak Doğu’nun güçlü ticari potansiyeli olan ülkelerinden 
Hindistan, Güney Kore ve Vietnam, bu yıl Ekonomi Bakanlığı 
tarafından belirlenen ve ülkemizin ihracat potansiyelini 
arttıracak, önem taşıyan hedef ve öncelikli ülkeler arasında 
gösterilmekte. Türkiye’deki firmaların, coğrafi uzaklık ve navlun 
fiyatlarının oldukça yüksek olması sebebi ile ticari ilişkiler 
kurmakta zorlandığı Uzak Doğu ve Asya ülkeleri, temelde 
oldukça yüksek ihracat kapasitesine sahip. Bu bağlamda 
firmaları cesaretlendiren İhracat Genel Müdürlüğü Uzmanları 
Arda OCAK ve Sinan YÜZAL, özellikle Hindistan pazarının 
oldukça gelecek vadettiğini belirterek Türkiye’de üretilen 
ürünler için de mutlak bir Pazar olduğunu kaydetti.

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı 
semirde, Uzak Doğu ve Asya ülkelerine yönelik ihracat fırsatlarının tanıtımı yapılarak, Ekonomi Bakanlığı ülke 
uzmanları tarafından ilgili ülkelerin genel ekonomik durumu, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri, pazarda 
dikkat edilmesi gereken hususlar, ülkemiz ihracatına yönelik potansiyel arz eden sektörler ve ihracat fırsatları 
hakkında bilgi verildi.

İZKA Proje Raporlarının Hazırlanması Hakkında Eğitim Verdi

2014-2023 İzmir Bölge Planı’nı Yayınlayan İzmir Kalkınma Ajansı, proje alanında faaliyet gösteren 
firmalara, projelerin önemli bir ayağı olan ara ve nihai raporların hazırlanması konusunda eğitim verdi.

İzmir Kalkınma Ajansı bünyesinde gerçekleştirilen eğitimde 
İzleme ve Değerlendirme Birimi’nden Esra Sermin ATA ve Gürcan 
ERGÜN raporlama süreçleri hakkında ve naynı zamanda rapor 
hazırlama sistemi olan Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi’nin 
(KAYS) kullanımı ile veri girişi hakkında bilgiler verdi. 

İZKA destekli projelerin sorunsuz devam etmesinde oldukça 
önemli bir yere sahip olan raporlarda, en sık karşılaşılan 
hatalar irdelenerek bu konuda katılımcılar bilinçlendirildi.                                              
İZKA koordinasyonunda hazırlanan 2014-2023 İzmir Bölge 
Planı www.izmiriplanlıyorun.org internet adresinden de 
incelenip indirilebilmektedir. 
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BREMEN Yatırım Ajansı, İzmir’in Sektöründe Öncü Kurumları ile Biraraya Geldi

Yatırımları ile adından bahsettiren Bremen Yatırım Ajansı, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZKA, EBSO ve ESSİAD temsilcileri ile bir araya geldi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası evsahipliğinde düzenlenen toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi  Dış İlişkiler ve 
Turizm Şube Müdürlüğü’nden  Cansu AKSAKOĞLU, İZKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sedef ÖZER, EBSO 
Proje Danışmanı  Zeliha SİLLELİ ÜNAL, Bremen Eyaleti Kalkınma Ajansı İzmir Yatırım Ofisi olan Bremeninvest 
Yatırım Destek Müdürü  Kemal ŞEN, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) 
proje Yöneticisi  Katrin GERHARD ve Program Direktörü  Dr. Konstantin KOTSAS,  ESSİAD Geçmiş Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı  ve EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin VATANSEVER ve EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı.

Toplantıda, kardeş şehirler olan Bremen ve İzmir’de gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında yapılan görüşmelerin 
yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çalışmaların başlatılacağı konusuna da dikkat çekildi. İzmir 
Kalkınma Ajansı çalışmalarından bahsederek İzmir’de yenilenebilir enerji kaynakları; rüzgar, güneş, jeotermal, 
biogaz gibi alanları kapsayacak bir küme oluşumu için çalıştıklarını belirtti. Vatansever, Bergama Organize 
Sanayi Bölgesi’nin yenilenebilir enerji alanında uzmanlaşarak bu özelliği ile Türkiye’nin ilk ve tek organize 
sanayi bölgesi olmaya hazırlandığını belirtti.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği, 2016 Yılı Sektör Buluşma Toplantısının 
Bir Yenisini Daha Gerçekleştirdi

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) sektör buluşma 
toplantısının bu yıl 5.si 14-17 Nisan tarihleri arasında Antalya Venezia Palace De Lux Resort Hotel’de 
yapıldı. 300’e yakın katılımcı ile gerçekleşen toplantıda sektör temsilcileri, öğretim üyeleri, üniversite 

öğrencileri ile basın temsilcileri bir araya geldi. 
ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Genel Sekreter Aylin GEL ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin de katıldığı ve 3 gün süren etkinlikte, teknik bilgilendirme ve eğitim programlarının yanı sıra 

sektörün geldiği nokta değerlendirildi.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ açılış 
konuşmasında özellikle gençlere seslenerek sürekli ve 
hızla gelişen iklimlendirme sektöründe mesleklerini her 
türlü ideolojinin üstünde tutmaya, araştırmaya, deneyim 
kazanmaya, yabancı dile hakim olmaya ve en önemlisi 
çok çalışmaya davet etti. Standartlarımızın geliştirilmesini 
gençlerden beklediklerini dile getiren  Poyraz,  başarılı iş 
adamlarını incelemeye almalarının faydasını anlatarak 
öğretim görevlilerinin bu konularda öğrencileri teşvik 
etmelerini istedi. Ayrıca inovasyonun önemine değinen 
Poyraz, standartlara uygun kaliteli üretim konularında 
meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Programın ilk konuşmacısı olan Doğan YILMAZ, “Kredi Kayıt Bürosu Bilgilendirme Semineri”ni gerçekleştirdi. 
Sektörün önde gelen 9 bankasının ortaklığında hizmet veren bilgi paylaşım kuruluşu olan Kredi Kayıt Bürosu 
ve Findeks ile karekodlu çek sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, Findeks sistemi ve kullanıldığı 
sektörler ve firmaların bireysel krediler ile risk raporu onaylanması hakkında bilgiler aktardı.

T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim ŞENEL’in, Ekonomi Bakanlığı ve çalışmaları hakkında bilgi vermesi 
sonrasında 3. İklimlendirme Sanayi Ürün & Mühendislik Tasarımı Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. 
Törende ödüle layık görülen projeler hakkında, proje sahiplerinin kısa tanıtımlar yapmasının ardından ilk üçe 
giren projelerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Etkinliğin ikinci gününde Murat SAĞMAN tarafından “Dünya ve Türkiye Ekonomisi ile Trendler” sunumu 
gerçekleştirildi. Sağman, FED faizinin yılın sonuna doğru arttırabilirliği,dünyada çok düşük faiz oranı olduğunu 
ve şirketlerin Euro ile borçlanabileceği mesajını verdi. Serdar SEMENT tarafından gerçekleştirilen “Siyasi 
ve Ekonomik İstikrar için İnformasyon Toplama-İşleme” ve “Siyasi Risk İzlekleri” sunumunda ise, Sement 
verilerin işlenmesi, enformasyon üretimi, siyasi risk ölçümü ve hassasiyetleri, siyasal uygulama ve yönetişim 
gibi konularda katılımcılara fayda sağlayacak bilgiler aktardı. Hassan SULTAN (Ashrae Katar Oryx Chapter) 
tarafından yapılan ”İç Hava Kalitesi” ile ilgili sunum sonrasında ASHRAE Türkiye Chapter Öğrenci Şubeleri 
Açılışı gerçekleşti. “Sanayinin Üniversitelerden Beklentileri Paneli” ise H. Önder ŞAHİN, Metin DURUK, Bayram 
KÖMÜRCÜ, Orhan TURAN, Mustafa TÖNGÜT ve A. Feridun ŞİMŞİR’in katılımı ile gerçekleşti.Üniversitelerdeki 
araştırma bilgilerinin bir veri tabanında toplanması, transfer merkezlerinin tek bir merkezde olması, gizlilik 

T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı 
İbrahim ŞENEL 3. iklimlendirme Sanayi Ürün & 

Mühendislik Tasarımı Yarışması Ödül Töreni

Hassan Sultan 
Ashrae Katar Oryx Chapter 

Sanayinin Üniversitelerden Beklentileri 
Paneli
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

konuları, Ar-Ge çalışmaları, YÖK Kanunu’nun öğrenciler ve sektöre olan etkilerinden bahsederek sektörün 
üretim kapasitesi ve devlet teşvikleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Panelin ardından sözü alan Macit TOKSOY, “AHRI Bölümleri ile İSİB 
İştigal Alanlarının AHRI Standartları Perspektifi ile Karşılaştırılması” 
konulu sunumunda İSİB, ESSİAD ve İSKİD’in AHRI ile olan faaliyetleri 
ve AHRI’nin çalışmaları ile ilgili katılımcılara bilgi aktardı. Etkinliğin 
üçüncü gününde ise, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Dr. Atakan 
GENÇ “Kurumsallaşma, Kurumsal Verimlilik, Stratejiler ve Hedefler” 
konusundaki sunumunda kurumsallaşma ve aile şirketlerinin yapıları 
hakkında önem verilmesi gereken konuları açıkladı. ”Aklı İmkansızlığa 
Açabilmek-Liderliğin Zihin Kodları” konulu sunumu gerçekleştiren Ethem 
KOCABAŞ ise, yaratıcılığın üzerinde durarak çocukların hayal güçlerinin 
bloke edilmemesinin gerektiğini, öykü yazma ve karikatür eğitimlerinin 
sağ beyinin gelişimi için önemli olduğunu vurgulayarak “Çalışanlarınızın 

ve çocuklarınızın beyinlerini destekleyin.” tavsiyesini verdi. “TÜBİTAK 
Faaliyetleri ve Sanayi Destekleri” konusunda ise TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU ve  
Rıza SEYMEN, KOBİ’lerin Ar-Ge ile ilgili faaliyetlerinin geliştirildiği programlardan bahsederek, 2004-2015 
yılları arasında TÜBİTAK desteklerinin 5 katına çıktığını, 3 projeden 2’sinin desteklendiğini, bu desteklerin %40 
oranında İstanbul ve %20 oranında Ankara’ya gittiğini belirtti. Proje üreten iller arasında sıralamayı Bursa, 
İzmir ve Konya’nın takip ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Mehmet ARIK tarafından gerçekleştirilen sunumda ise “İnovasyonun Önemi” vurgulandı.  Arık, son sekiz 
yılda enerji verimliliğinde ciddi bir artış olduğunu ve inovasyonun bir anlamda yaşam tarzı olması gerektiğini 
belirtti. M. Hakan KIZILTOPRAK ve  Ömer YAVAŞ tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin CERN’e Ortak Üyeliği 
İş Birliği ve İhale Olanakları”  konulu sunumda, Cern’in faaliyetleri, Türkiye’nin Cern’e ortak üyeliği ile ilgili 
süreçten ve TOBB-Cern ilişkisinden bahsetti. Günün son sunumu ise  Alarko Carrier firmasından Nurettin Işık 
tarafından gerçekleştirildi. Işık “Yalın Üretim Teknikleri” sunumunda, gerçek müşteri talebini, doğru zamanda 
ve doğru sayıda yapılan üretimin önemli olduğunu belirterek üretim teknikleri hakkında katılımcılara oldukça 
değerli bilgiler aktardı. 

Sektör hakkında birbirinden değerli konularda fikir alış verişi yapılan toplantı, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı  
Zeki POYRAZ’ın teşekkür konuşması ile sona erdi.

Prof. Dr. Macit TOKSOY

Kümelenme Destekleri Toplantısı’nda Yer Aldık

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi 
tarafından düzenlenen eğitimde Bilim ve Sanayi Bakanlığı 
Şube Müdürü  Bekir Tolga ARICAN, kümelenme kavramı 
hakkında verilen bilgilerin yanı sıra kümelenmenin amaç 
ve önemine değindi. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Uzmanı  Faruk YILDIRIM ise, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Desteği ve 
Mevzuatı konularında katılımcılara değerli bilgiler aktardı. 
Farklı küme temsilcilerinin katıldığı toplantıda, katılımcılar 
küme uygulamaları hakkında bilgi edindi. 

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yaşar Üniversitesi yeni bir işbirliğine daha imza attı. Kümelenme 
konusu ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Desteği hakkında 28 Nisan 2016 tarihinde 

Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitime ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin Gel katıldı.
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ESEM EĞİTİMLERİMİZ
Direkt ve Endirekt Evaporatif Serinletme ve Veri Merkezi İklimlendirme Çözümleri Eğitimi / 12 Nisan 2016

Derneğimiz tarafından, Munters Form End. Sis. A.Ş. 
AirT İş Birim Müdürü Oktay GÜMÜŞAY’ın sunumları ile 
Direkt ve Endirekt Evaporatif Serinletme ve Veri Merkezi 
İklimlendirme Çözümleri Eğitimi gerçekleştirildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen eğitimde veri merkezinin 
tanımı, veri merkezinin dizaynında dikkat edilmesi 
gereken hususlar, veri merkezinde soğutmanın 
tarihçesi, veri merkezlerinde alternatif soğutma ve 
veri merkezlerinde yeni nesil soğutmanın sağladığı 
avantajlar hakkında katılımcılar bilgiler aktarıldı.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Semineri / 12 Nisan 2016

Derneğimiz tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde 
KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden 
KOBİ Uzmanı  Enver ÇAKIN’ın sunumu ile KOBİGEL KOBİ 
Gelişim Destek Programı Semineri düzenlendi. 

Seminerde KOBİ Gelişim Destek Programı tanıtımı 
yapılarak, başvuruda izlenecek adımlar anlatıldı. 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için, teşviklerin ne 
denli önemli olduğunu vurgulayan Çakın, KOSGEB’in 
sağladığı desteklerin daha çok Kobi’ye ulaşabilmesi için 
çalışmalarına hızla devam ettiklerini kaydetti.
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UR-GE EĞİTİMLERİMİZ

Uluslararası Pazarlara Açılırken 
Sözleşmeler ve Rekabet Eğitimi, 30 Nisan 2016

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası 
Rekabetçiliğinin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
Tebliği (UR-GE) kapsamında desteklenen Projemiz 
dahilinde, Av. Filiz KUNT’un sunumları ile ”Uluslararası 
Pazarlara Açılırken Sözleşmeler ve Rekabet” Eğitimi 
gerçekleştirildi.

Sözleşmelere hâkim genel prensipler - özellikle 
uluslararası sözleşmelerde dikkate alınacak hususlar, 
Dış Ticaret Sözleşmeleri, Uluslararası Mal Satım 
Sözleşmesi- Viyana Sözleşmesi, Malı Gönderme 
ve Teslim Şekilleri-INCOTERMS kuralları, Ödeme 
Yöntemleri-Akreditif, Distribütörlük, Franchise ve 
Lisans sözleşmeleri, Uyuşmazlıkların Çözümü ve 
Rekabet Hukuku konularında katılımcılara iş hayatında 
pratiğe dökülebilecek oldukça kapsamlı bilgiler verildi.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin 
Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.

Derneğimiz yürütmekte olduğu Okuldan İşe Projesi kapsamında, okulların 
kapanmasına ve staj sezonunun açılmasına az bir zaman kala faaliyetlerini 
hızlandırdı. Özellikle mesleki ve teknik liseler, üniversitelerin iklimlendirme alanında 
eğitim veren Meslek Yüksekokulları ile ağırlıklı olarak Makina Mühendisliği 
öğrencilerinin sektöre kazandırılmasını amaçlayan derneğimiz, başta üye 
firmalarımız olmak üzere sektörde tanınmış firmaların da desteğini arkasına 
alarak proje çalışmalarına hızla devam etmektedir. Derneğimiz bugüne kadar 
staj imkanı verdiği 2 öğrenciyi ise, eğitimleri sonunda üyelerinin iş imkanları ile 
buluşturmanın gururunu yaşıyor.

İzmir’in en kıymetli* sektörlerinden olan İklimlendirme sektöründeki en büyük sıkıntıların başında gelen nitelikli 
personel istihdamı sorununu çözmek için var gücüyle çalışan derneğimiz, yürüttüğü proje ile bu yaz da 26 öğrenciyi 
mesleki yetkinliklerinin arttırılması ve sektöre kazandırılması için, başta İzmir olmak üzere çeşitli bölgelerdeki 
firmalarda staj imkanı sağlamaktadır. Derneğimiz bir taraftan firmaların taleplerini değerlendirip, diğer yandan 
öğrencilerin belirledikleri alanları göz önüne alarak her bir öğrenciyi, yöneldiği alanda deneyim sahibi yapma 
konusunda oldukça hassas davranmakta ve gerekli çalışmaları bu yönde gerçekleştirmektedir. (İzmir Kümelenme 
Analizleri, İZKA, 2010)

ESSİAD OKULDAN İŞE PROJESİ
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ESSİAD OKULDAN İŞE PROJESİ

İTO Vakfı Süleyman Taştekin Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi / 26 Nisan 2016

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında 26 Nisan 2016 tarihinde İTO Vakfı Süleyman Taştekin Anadolu 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde sektör sunumu gerçekleştirildi. ESSİAD Yönetim Kurulu üyelerinden 
Ömer BARLAS, Güntaş Mühendislik Firma Sahibi  Ahmet TAŞLIOĞLU ve ESSİAD Genel Sekreteri  Aylin GEL’in 
katılımları ile gerçekleştirilen sunumda öğrencilere sektörümüzü tanıtma imkanı elde edildi.

Katkılarından dolayı üyelerimiz Barlas Soğutma ve Güntaş Mühendislik firmalarına en içten teşekkürlerimizi 
sunarız.

İklimlendirme Sektör Sunumu

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kariyer Günleri / 29 Nisan 2016

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında,  29 Nisan 2016 tarihinde Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Kariyer Günleri’nde, Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR’ın 
dersinde bölüm öğrencilerinin katılımları ile sektör sunumu düzenlenmiştir. ESSİAD Yönetim Kurulu 
Üyelerinden Duygu ÖZTAŞ, Eneko Havalandırma İnsan Kaynakları Yöneticisi Gözde PEKTAŞ ve ESSİAD Genel 
Sekreteri Aylin GEL’in sunumu ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen sunumda özgeçmiş hazırlama, 
kariyer belirleme, sektörel hedefler ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı. Sektörümüzün tanıtımının gerçekleştiği 
etkinlikte katkılarından dolayı Mekanik Tesisat ve Eneko firmalarına en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Ahmet Taşlıoğlu / Güntaş Mühendislik Ömer BARLAS / Barlas Soğutma

Gözde PEKTAŞ / Eneko Duygu ÖZTAŞ / Mekanik Tesisat
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ESSİAD Eğitim Takvimi

Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Nisan ayında doğan;

Sayın Barbaros ŞAHİNBAŞ,
Sayın Fehim YARAŞIKLI
Sayın Göksel KILAV,
Sayın Güven TOSUN,
Sayın Hasan ÖNDER,
Sayın Hüseyin BİRAZER,
Sayın Kemal OLÇÜM, 
Sayın Mahmut TURGUT,
Sayın Metin OSMANOĞLU,
Sayın Muammer KOÇ,
Sayın Serhan KÜÇÜKA,
Sayın Turan ERKAN,
Sayın Vural EROĞLU,
ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ebru KARAKIRAN’ın 
doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler 
dileriz.

Soğutma Dünyası
Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz firma haberleri, 
ürün tanıtımları ve reklamlar ile ilgili derneğimiz ile 
iletişim kurabilirsiniz, dağıtım listemize eklenmesini 
istediğiniz kişi, kurum ve kuruluşların iletişim 
bilgilerini dernek merkezimize bildirebilirsiniz.

Saymandan
17.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel 
Kurul Toplantımızda alınan karar gereği üyelik 
aidatlarımızda güncelleme yapılmıştır.  2016 yılı 
ödemelerinizin ilk taksitlerinin tamamlanması 
konusunda dernek merkezimiz ile iletişim kurmanızı 
önemle rica ederiz.

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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2011 yılı sonunda faaliyetlerine başlayan İSİB, kuruluşundan itibaren her yıl üye firmalarını ihracat başarılarına 
göre ödüllendiriyor. Bu kapsamda 12 Nisan 2016 Tarihinde T.C. Ekonomi Bakanı  Mustafa ELİTAŞ, üst düzey 
yetkililer ve sektör temsilcilerinin katılımıyla OAİB Genel Sekreterliği’nde 2015 yılı İklimlendirme Sektörü Ödül 
Töreni gerçekleştirildi. 17 kategoride toplam 46 ödülün sahibini bulduğu törende ödül alan ESSİAD Üyesi 
firmaları tebrik ederiz.

Ödül Alan ESSİAD Üyeleri

En Çok Ülkeye İhracat Yapan Firma: Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş.
En Çok Eşanjör-Batarya İhracatı Yapan Firma: Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş., Friterm Termik Cihazlar 
San. ve Tic. A.Ş., Termokar Isıtma Soğutma Klima Cihazları San. ve Tic.A.Ş.
En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma: Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.
En Çok Fan İhracatı Yapan Firma: Eneko Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistem Tek. Makina San. ve Tic. A.Ş.
En Çok Klima Santrali İhracatı Yapan Firma: Systemair HSK Havalandırma Endüstri San. ve Tic. A.Ş.
En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma: Ode Yalıtım San. ve Tic. A. Ş.
En Çok Soğutma Grubu İhracatı Yapan Firma: Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic. A.Ş.

2015 Yılı İklimlendirme Sektörü Ödül Töreni Gerçekleştirildi
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Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin Yeni Ofisi’nin Açılışı Gerçekleştirildi

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin İzmir’de satın 
alınan yeni ofisi, 30 Nisan 2016 Cumartesi günü 
yapılan törenle açıldı. TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri, 
geçmiş dönem başkanları, sektör temsilcileri ve TTMD 
Üyeleri’nin katıldığı açılışta konuşan TTMD Başkanı  
Sarven ÇİLİNGİROĞLU, Ankara ve İstanbul’un ardından 
derneğe yeni bir mülk kazandırmış olmanın verdiği 
sevinci paylaştıklarını belirterek emeği geçenlere 
teşekkür etti.
 
Çilingiroğlu, 2014 yılında kaybettiğimiz, geçmiş dönem 
Yönetim Kurullarında görev yapmış, değerli üyemiz  

Tufan TUNÇ’un isminin İzmir Ofis’te yer alan toplantı salonuna verildiğini duyurdu. Açılış töreni, verilen 
kokteylin ardından pasta kesilmesiyle son buldu.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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İklimlendirme Sektörü, 500’e Yakın Genç Mühendis Adayıyla Buluştu

20 Nisan Çarşamba günü, İSKİD’in (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği) Basın Yayın 
Komisyonu ve Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu tarafından organize edilen ”İklimlendirme Sektörü 
Tanıtım Günü” etkinliğinde; Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bülent Ecevit 
Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi’nden 500’e yakın genç mühendis adayına, iklimlendirme sektörünün geniş aile 
fotoğrafı sunularak etkili bir sunum gerçekleştirdi. 

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü; radyo ve TV programcısı, 
sunucusu, unutulmaz taklitleriyle mizahımızın önemli temsilcilerinden olan  Yavuz SEÇKİN üstlendi. 

Makina mühendisliği öğrencilerine yönelik en geniş katılımlı ”farkındalık ve kazanım” etkinliğinde; 
”Türkiye İklimlendirme Sektörü Yükselen Yıldızlarını Aradı”

İSKİD’in Türkiye iklimlendirme endüstrisinin geleceğine yön verecek nitelikli iş gücünü ve bu gücün 
sürdürülebilirliğini sağlamak, geleceğin makina mühendislerine iklimlendirme sektörünü ”parlak bir kariyer 
fırsatı” olarak tanıtmak amacıyla düzenleyeceği bir dizi etkinliğin ilk durağı Ankara oldu.

İSKİD, iklimlendirme sektörünün gelecekte kazanacağı ”insan değerleri”ne ufuk açmak, sektörün parlak açılım 
fırsatları için farkındalık yaratmak, Türkiye’nin mühendislik alt yapısının gücünü uluslararası platformlarda 
iklimlendirme sektörü adına yansıtabilmek için; önemli bir projeye imza attı. 

20 Nisan 2016 ”İklimlendirme Sektörü Tanıtım Günü” programı;  Yavuz SEÇKİN’in ilgiyle izlenen gösterisi 
ile başladı.  Seçkin’in eğlenceli gösterisinin ardından, konuşma yapan İSKİD Basın Yayın Komisyonu Başkanı  
Ezgi TEMOÇİN, katılım gösteren üniversitelere, sunumları ile sektörü tanıtan, vizyon turunu gerçekleştiren 
konuşmacılara ve etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkılarını esirgemeyen Altın Sponsorlar; ALDAĞ, FORM, 
ISK SODEX, Systemair HSK, TROX, DemirDöküm firmalarına, Destek Sponsoru olan; Bahçıvan Havalandırma, 
Frigo Block, Friterm, Karyer, MGT Filtre, NİBA, VATBUZ firmalarına ve etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği 
geçen herkese teşekkür ederek etkinliğin amacını anlattı. 

Orta Anadolu İhracatçılar Birliği (OAİB) Genel Sekreter Yardımcısı  Esra ARPINAR, 4-5 Mayıs 2016 tarihlerinde 
Ankara’da ”Sınırsız İnovasyon, Sınırsız Potansiyel” sloganı ile gerçekleşecek olan ”İnovasyon Haftası” için 
tanıtım sunumunu gerçekleştirerek, etkinliğe tüm öğrencileri davet ettiklerini dile getirdi.
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Türkiye iklimlendirme sektörünü tanıtmak için ilk sunum; İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı  Cem SAVCI 
tarafından gerçekleştirildi.  Cem SAVCI sunumunda; iklimlendirme sektörünün hangi alanları ve ürün gruplarını 
kapsadığını, Türkiye’deki gelişim sürecini, hali hazırda güncel pazar hacmini anlattı. Savcı, sunumunda 
sektörün gelişime açık olması nedeniyle pek çok yabancı yatırımcının tercih nedeni olması, 350.000 kalifiye 
ve genç istihdama sahip olması ve Avrupa’ya coğrafi yakınlık nedeniyle Afrika ile Avrupa’nın üretim üssü olma 
niteliklerine sahip olması avantajlarını öne çıkardı. Cem SAVCI, sektörün geleceğine ilişkin görüşlerini şöyle 
özetledi: ”Enerji verimliliği ve konfor bilincinin artması ile sektöre talepler de artarak devam edecek. Yeşil Bina 
konsepti yaygınlaşacak. Çevre ve temiz hava, iç hava kalitesi bilinci artacak. Tüm bu gelişmeler sonucunda 
İklimlendirme sektörü hızla gelişerek geleceğin en önemli sektörü olacak”.  Savcı, genç mühendis adaylarına 
iklimlendirme sektöründeki istihdam pozisyonları hakkında da bilgi verdi.

ISKAV Başkanı  Vural EROĞLU ise sunumuna makina ve mühendislik tanımı ile başladı ve makinalardaki enerji-
ısı ilişkisini, insan solunum sistemine bağlayarak, iklimlendirme-havalandırma sistemlerinin insan sağlığı ile 
ilişkisinin önemini anlattı. İklimlendirme endüstrisinin tarihsel gelişim sürecinin temel kilometre taşlarını 
vurgulayan Eroğlu, sanayinin 4.0 evresinden, birbiri ile haberleşen ve otomasyon entegrasyonlu sistemlerden 
ve son olarak da ISKAV’ın sektöre kazandırdığı katma değerden bahsetti. 

Sektörün duayenlerinden  Ersin GÖKBUDAK ise ”Mekanik Tesisat Uygulamaları” başlıklı sunumunda, genç 
mühendislerin kariyer planları için neleri göz önüne almaları ve odaklanmaları konusunda tavsiyelerini dile 
getirdi.

Mekanik proje tasarımı konusunda konuşan  Evren DEMİRCİ ise; iklimlendirme sektöründe genç ve başarılı 
bir tasarımcı olarak ”başarı”nın sırlarını samimi bir dille paylaştı ve dünyanın tasarımda ortak dili olarak kabul 
gören BIM (Building Information Modeling – Yapı Bilgi Modellemesi) konusunda ilgi uyandıran bir sunum 
gerçekleştirdi.

”İklimlendirme Sektöründe Kariyer Fırsatı Görmeyen Katılımcı Mühendis Adayı Yüzdesi: %0”

İlk duyurumundan itibaren #iskidankarada Twitter etiketi ile katılıma açılan etkinlikte, mühendis adaylarına 
”İklimlendirme Sektöründe Kariyer Planlarınız Olabilir mi?” sorusu yöneltilip, Twitter üzerinden ankete 
katılması istenmişti. Gelen sonuçlar; %94 oranında “Evet”, %6 oranında ise “belki” idi. “Hayır” diyen oranı ise 
%0 oranında oldu. 

Etkinliğin İkinci Bölümü İnovasyon ile Başladı

Öğrencilerin sponsor firma stantlarında staj ve kariyer olanakları konusunda bilgi alışverişleri ile geçen aradan 
sonra ikinci bölüm oturumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyelerinden, aynı zamanda İSKİD Üniversite 
Sanayi İşbirliği Komisyonu Üyesi  Doç. Dr. Özden AĞRA’nın ”Mühendislikte Girişim ve İnovasyon” başlıklı 
sunumu ile başladı. Ağra, ”yeni fikirlerin global ürünlere dönüşmesi, bağımsız düşünceye yapılan vurgu, sürekli 
yeni beyin göçü ve risk alma kültürü” konusunda örnekler vererek inovasyonun fark yaratıcı üstünlüğüne 
vurgular yaparak örnekler verdi ve iklimlendirme alanındaki gelişim sürecini özetleyerek sektörün geleceğine 
yönelik ilgi çekici uygulamalara değindi.

#iskidankarada Twitter Etiketi Üzerinden Soru-Cevap Bölümü İlgiyi Doruğa Taşıdı

Katılımcı genç mühendis adaylarından Twittwall üzerinden gelen sorular ve konuşmacıların yanıtları ile geçen 
bölüm, dinamik bir finalle son buldu. Soruları ile etkinliğe katkı koyan ilk on öğrenci katılımcıya, moderatör  
Yavuz SEÇKİN, imzalı kitaplarını hediye etti, iklimlendirme sektörünün geçmişten geleceğe aktarılacağı bir 
fotoğrafı, tüm katılımcılarıyla birlikte kayda geçirdi.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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Daikin 23 Nisan’ı ”Temiz Hava Elçileri’ ile Birlikte Kutladı

Dünyanın en büyük, Avrupa’nın ilk iklimlendirme deneyim merkezi Daikin Solution Plaza fuha İstanbul, bu 
kez çocuk ziyaretçileri ile mutlu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Daikin Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı çalışanlarının çocukları ile birlikte fuha İstanbul’da kutladı. Bu anlamlı günü büyük 
coşkuyla kutlayan minikler, aynı zamanda Daikin’in ilk ”Temiz Hava Elçileri’ de oldu. 

Yenilikçi ürünleri ve uygulamalarıyla iklimlendirme 
sektörünün öncü şirketi olan Daikin, Avrupa’nın ilk 
deneyimleme merkezi Fuha İstanbul’da, bu kez Daikin 
Ailesi’nin küçük üyelerini ağırladı. Faaliyete geçtiği günden 
bu yana bireysel kullanıcılardan ticari yatırımcılara, 
öğrencilerden akademisyenlere kadar yüzlerce ziyaretçi 
ağırlayan Fuha İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda minik Daikin’lilere ev sahipliği yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
çalışanları ve çocukları ile birlikte kutlayan Daikin, hem 
büyüklere hem de minik misafirlerine bayram coşkusu 
yaşattı. Animatörler, illüzyon gösterileri ve çeşitli 

oyunlarla mutlu bir gün geçiren minik Daikin’liler, Fuha İstanbul’da çocuklar için özel olarak hazırlanan eğlenceli 
deneyler bölümünde de hava ve enerji ile ilgili çeşitli deneyleri uygulama fırsatı buldu. 

Bu anlamlı günde çocukları, 3D film gösterimi ve eğlenceli aktivitelerle doğru iklimlendirme, tasarruf, enerji, 
verimlilik, iklim değişikliği ve çevre konularında bilgilendiren Daikin, 23 Nisan kutlamasına katılan minikleri, 
”Daikin Temiz Hava Elçisi” madalyaları ile ödüllendirdi. Böyle özel bir bayramda çocuklarla birlikte olmaktan 
mutluluk duyduklarını belirten Daikin Pazarlama Müdürü  Murat KURT, ”Daikin Ailesi olarak, insanların 
konforu ve mutluluğu için faaliyet gösteren bir markayız. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için çevre 
ve tüketici dostu cihazlar ve hizmetler geliştiriyoruz. 23 Nisan gibi anlamlı bir günde Daikin Ailesi’ne, minik 
Daikin Temiz Hava Elçileri’nin katılması da bizim için özel bir önem taşıyor” diye konuştu. 

Daikin Kurumsal İletişim Yöneticisi  Hülya DİNÇER’de, ”Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Daikin 
olarak bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın geleceği için çocuklarımız ile birlikte hareket 
etmek bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Önümüzdeki dönemde sayıları hızla artacak Daikin Temiz Hava 
Elçileri ile birlikte daha yaşanabilir, daha konforlu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
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Danfoss Eğitim ve Seminerler ile Fark Yaratmaya Devam Ediyor

Danfoss, seminerleri ile sektöre yön vermeye devam ediyor. 
Danfoss, 19 Nisan’da Crowne Plaza Bursa’da proje firmaları, 
yatırımcılar ve makine mühendislerine yönelik ısıtma 
semineri düzenledi. Seminere katılan seksen katılımcıya 
Danfoss ürün ve çözümlerinin kazandıracağı avantajlar ile 
ısıtma sektörüne yönelik bilgi verildi. 

Danfoss Isıtma Semineri’nde ısıtma çözümleri, motor kontrol 
sistemleri, HVAC çözümleri, balans vanası ve demo panel 
ile balanslama simülasyonu, hidronik döşemeden ısıtma,                

HVAC - motorlu vanalar, DEVI ısıtma kablosu çözümleri ve frekans konvertörleri başlıkları altında sunumlar 
yapıldı. Seminer sonunda Danfoss yetkilileri katılımcıların tüm sorularına yanıt verdi.

Mitsubishi Electric Ev Tipi Klima Geliştirmek ve Üretmek için 
Türkiye’de Yeni Şirket Kurdu

Avrupa’da Klima ve Soğutma Sistemleri Segmenti Geliştirilecek

Mitsubishi Electric Corporation, Türkiye’de ev 
tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için yeni 
bir şirket kurduğunu açıkladı. Mitsubishi Electric 
Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi 
unvanlı şirketin Ocak 2018’de üretime geçmesi 
planlanıyor. Türkiye’de ev tipi klimalar için mevcut 
talep bir milyon ünite civarında ve nüfus artışına 
paralel olarak bu talepte artış yaşanması bekleniyor. 
Komşu Balkan ülkelerinde de benzer bir talep artışı 
olacağı öngörülüyor. Bu büyük talebin yanı sıra 
nitelikli işgücü ve istikrarlı parça tedariki gibi elverişli 
iş ortamını da dikkate alan Mitsubishi Electric, 
Türkiye’de bir geliştirme ve üretim üssü kurmaya karar verdi. Yeni şirket, dalgalı bir seyir izleyen talebe yanıt 
verebilecek esnek bir tedarik zinciri sağlamak için hızlı yerelleştirme ihtiyacının yaşandığı Avrupa pazarında, 
Mitsubishi Electric’in klima & soğutma sistemleri segmentiyle ilgili küresel stratejisinin hayata geçirilmesinde 
önemli bir rol üstlenecek. Bu strateji çerçevesinde, üretim ve tedarik kabiliyetinin birleştirilmesinin yanı sıra 
Avrupa’daki yerel ihtiyaçlara, tercihlere ve çevresel gerekliliklere yanıt veren ürün geliştirme faaliyetlerinin de 
desteklenmesi öngörülüyor. 

Yeni Şirket Hakkında Temel Bilgiler

Şirket Unvanı : Mitsubishi Electric Turkey Klima SistemleriÜretim Anonim Şirketi
İngilizce  : Mitsubishi ElectricAir Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock Company    
Lokasyon : Genel Merkez: İstanbul, Türkiye
Üretim Tesisi    : Manisa, Türkiye    
Hissedar : Mitsubishi Electric Corporation: %100    
Sermaye : 80.6 milyonTL (yaklaşık 3,200 milyon JPY)    
Kuruluş Tarihi : 4 Nisan 2016    
Tesis Alanı : Yaklaşık 60,000 m2    
İnşaat Alanı : Yaklaşık 40,000 m2    
Üretim Kapasitesi: Yılda 500 bin ünite    
Faaliyete Geçeceği Tarih: Ocak 2018 (tahmini)    
Sermaye Harcaması: Yaklaşık 7,000 milyon JPY (yaklaşık 176,3 milyon TL)  
Personel Sayısı :2020 mali yılı itibariyle yaklaşık 400 kişi    
Faaliyet Alanı : Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi  
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3. Karbon Zirvesi Yeşil Büyümeyi Tartışmak İçin Başladı 

Şirketler İklim Borçlarını Ödemeye Hazırlanıyor

Doğayı yönetmeye çalışan insanoğlunun asıl mücadelesi yeni başlıyor. Küresel ısınma yüzünden yeryüzünün 
ısınması tüm planları değiştirdi. Şimdi tüm taraflar iklim borçlarını ödemeye hazırlanıyor. Bu dönüşümde ilk 
görev şirketlere düşüyor. 3. Karbon Zirvesi’nde ekonominin nasıl düşük karbonla ilerleyebileceği tartışıldı

Çevrenin ekonomi üzerindeki etkileri her geçen gün artıyor. Ekonomiyi yönetmenin yolu karbonu 
yönetmekten geçiyor. Şirketlerden bireylere herkes iklime karşı borcunu ödemek zorunda. Paris İklim Değişim 
Konferansı’ndan çıkan sonuçlar da gösteriyor ki tüm ülkelerin dünyanın ısınmasını engellemek için sera gazı 
salımlarını 2050 yılına kadar dengelemesi gerekiyor. İstanbul’da üçüncüsü düzenlenen Karbon Zirvesi’nde 
Türkiye’nin bu süreci nasıl yöneteceği tartışılmaya başlandı. 

Bu kapsamda, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
ev sahipliğinde, Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği (IETA), İTÜ Arı Teknokent ve İTÜNOVA TTO desteğiyle 
düzenlenen 3. Karbon Zirvesi 14 Nisan 2016’da gerçekleştirildi. Zirve’de Türkiye’nin bugünü ve geleceği için 
öneriler sıralandı.

İklim Mültecisi Olmamalıyız

İTÜ Rektörü  Prof. Dr. Mehmet KARACA açış konuşmasında, iklim değişikliği denilince akla ilk kuraklık, sel, 
çölleşme geliyor oysaki günümüzde küresel ısınmanın etkileri çok daha ciddi bir konuma geldiğine dikkat 
çekti. Karaca, geleceği iklim araştırmaları ve yeşil iş alanları şekillendirecek diyerek geçmişte toplumların iklim 
nedeniyle göç ettiğini ancak günümüzde iklim mültecisi olmamak için doğaya adapte olmamız gerektiğini 
ifade etti.
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Sürdürülebilir Yaşam Kültürünü Geliştirmeliyiz

Sürdürebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkan Yardımcısı ve İTÜ Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Filiz 
KARAOSMANOĞLU, ”İklim değişikliğiyle mücadele için kişi ve kurumlar sürdürülebilir yaşam kültürüyle 
ilerleyebilir” dedi.  Karaosmanoğlu, herkesin dünyanın ısınmaması ve iklim anormalliklerinin yaşanmaması 
için üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Finans Temiz Enerjiye Aktarılmalı

3. İstanbul Karbon Zirvesi Başkanı  
Siddharth YADAV, Paris’te düzenlenen 21. 
İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda 
alınan kararların ardından ülkelerin 
taahhütlerini yerine getirebilmesi için 
hükümetlerin ve tüm finans kuruluşlarının 
iş birliği içinde olması gerektiğini açıkladı. 
Yadav, finansın artık temiz kaynaklı enerji 
üretimine aktarılmasının iklim değişikliği 
ile mücadelede büyük önem taşıdığını ve 
bu süreçte iş dünyasına büyük görevler 
düştüğünü ifade etti.

Metrobüs Sayesinde 623 Ton Sera Gazını Azalttık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı  Nihat MACİT ise konuşmasında çevresel sorunların 
dünyayı tehdit edecek boyutlara ulaştığını ifade ederek Türkiye’nin de bu konuda adım atmak üzere Paris 
İklim Zirvesi’nde yüzde 21 sera gazı emisyonunu azaltmayı taahhüt ettiğine dikkat çekti.  Macit, İstanbul’u 
her yıl toplu taşımayla daha çevreci bir şehre dönüştürdüklerini belirterek metrobüs sayesinde günde 623 ton 
emisyon salınımını azalttıklarını açıkladı.  Macit, bu yıl İstanbul’da kuracakları tesis sayesinde 1 milyon ton 
atıktan enerji üretebileceklerini de sözlerine ekledi.

Karbon Vergisi ve Karbon Ticareti Yolda

Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği’nden Sarah DEBLOCK ise konuşmasında şirketlerin emisyon 
azaltımının son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.  Deblock, sera gazı azaltımı için şirketlerin iki ana konuya 
odaklandığını söyleterek bunlardan birinin karbon ticareti olduğunu ve bu konuda Amerika, Çin ve Avrupa’da 
çalışmalar yapıldığını söyledi.  Deblock, karbon vergisi uygulamasının da Afrika’da hayata geçirildiğini açıkladı.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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Sanayide Yatırımlar Yerinde Sayıyor

Makina Mühendisleri Odası araştırmasına göre sanayi yatırımları son 3 yıllık dönemde patinaj yapıyor. 
Sadece 2006 yılı ile 2015 yılı yatırımlarında sektörlerin ağırlığı incelendiğinde, imalat sanayinin payının 
6 puan gerileyerek %35’ten %29’a düştüğü görülüyor. Bu azalma ağırlıkla özel sektörün, imalat sanayine 

yatırımdan uzak durmasından kaynaklanmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay iktisatçı-yazar  Mustafa SÖNMEZ‘in katkısıyla hazırladığı 
sanayinin sorunları bülteninin 16.sını ”Sanayide Yatırımların Yavaşlaması Sorunu”na ayırdı. 
TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Hazine verileri kullanılarak yapılan araştırmada yatırımların, özellikle de imalat 
sanayisi yatırımlarının 2012 sonrası yerinde sayması sorununa parmak basıldı. Araştırmanın bulguları şu 
başlıklarla ifade edildi: 

•Türkiye ekonomisinde, özellikle 2012 sonrası hakim olan yatırım iştahsızlığı, 2015 yılında biraz düzelse 
de, sorun olmaya devam ediyor. Özellikle de sanayi yatırımlarında patinaj dikkat çekici ve uyarıcı. Mart ayı 
sonunda açıklanan 2015 milli geliri ile ilgili veriler, yüzde 4 olarak açıklanan büyümede yatırımlardan katkının 
1 puanda kaldığını göstermektedir. 
•2014’te yüzde 3’lük büyümeye yatırımların katkısı negatifti, 2013’te yine 2015’teki gibi, dörtte bir 
dolayındaydı. 2012’de ise yine negatifti. Büyümenin yatırımlardan rüzgar alamadığı, özellikle sanayi 
yatırımlarının patinaj yaptığı bir dönemin nasıl aşılacağı ve yeniden bir büyüme ivmesinin nasıl yakalanacağı, 
Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olarak duruyor.
•Son yıllarda yatırımların hız kesmesi sorunu, özellikle imalat sanayi yatırımları söz konusu olduğunda, 
daha yakıcı olmaktadır. Sadece 2006 yılı ile 2015 yılı yatırımlarında sektörlerin ağırlığı incelendiğinde, imalat 
sanayinin payının 6 puan gerileyerek yüzde 35’ten yüzde 29’a düştüğü görülüyor. Bu azalma ağırlıkla özel 
sektörün imalat sanayine yatırımdan uzak durmasından kaynaklanmaktadır.
Toplam özel sektör yatırımları 2012–2104 döneminde reel olarak geriledi, ancak 2015’te yüzde 6 arttı. 
•Burada baz etkisi ile bu sayıya ulaşıldığının altı çizilmeli. Özel sektör yatırımları tümden gerilerken, imalatın 
2006’da yüzde 46 olan payı, 2012–2015 döneminin ortalaması olan yüzde 35’e kadar inerek 10 puan azaldı. 
Türkiye’nin yüzde 10’da kemikleşen resmi işsizliğini aşağı çekmesi, yeni yatırımlarla mümkündür. Bunun için 
de bir an önce yatırım ikliminin yeşertilmesi kaçınılmaz olmalıdır. Özellikle de ihracatın sürükleyicisi olan ve dış 
ticarete konu hizmetleri de etkileyen imalat sanayisi yatırımlarının, kamu kesimini de dışlamayan ve bölgesel 
dengesizliği de azaltacak tarzda hızlandırılmasına öncelik vermek, teşvik ve caydırma politikalarını buna göre 
uyarlamak gerekiyor. 
•Bunlar, ekonomik olduğu kadar poitik ve diplomatik iyileştirmeler, reformcu adımlar gerektiriyor. 

Büyüme ve Yatırımlar: 2011–2015, 1998 Sabit Fiyatlar ile, %
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Alarko Carrier Muğla’da Isı Pompalarını Tanıttı

İklimlendirme sektörünün öncü firmalarından Alarko 
Carrier, Muğla yetkili satıcıları ve satış noktaları ile otel 
teknik müdürlerinden oluşan 35 kişilik bir guruba, Carrier 
HT ve Toshiba Estia ısı pompalarını tanıttı. 

Lykia Resort Airport Dalaman otelde gerçekleştirilen 
etkinliğe; Alarko Carrier Satış Müdürü  Emin YAVUZ, Satış 
Müdür Yardımcısı  Halit ÖZEL ve Bölge Sorumlusu  Alper 
MULDÜREL ile Toshiba Estia Satış Müdür Yardımcısı  
Mustafa GÜRSOY Katıldı.

Bosch Termoteknik, İsrail’deki Distribütörü Ledico’yu Türkiye’de Ağırladı

Bosch Termoteknik, yurt dışındaki en büyük distribütörlerinden 
İsrailli Ledico firmasının bayileri ve çalışanlarından oluşan bir ekibi İstanbul ve Manisa’da ağırladı.  

Enerji verimli ısıtma sistemleri, sıcak su çözümleri 
ve soğutma sistemleriyle dünyanın önde gelen 
tedarikçilerinden Bosch Termoteknik’in yurt dışındaki en 
büyük distribütörlerinden İsrailli Ledico firması, Türkiye’ye 
bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ledico’nun genel müdürü, çalışanları ve bayilerinden 
oluşan 10 kişilik ekip, Bosch’un Küçükyalı’daki Merkez 
Ofisi ile Manisa’daki Termoteknik Fabrikası’na konuk oldu. 
Ledico çalışanları ve bayileri, Bosch’un yeni ısı pompası 
Yeni Buderus Logatherm Split WPLS ile ilgili bir günlük 
eğitime katılırken, kendilerine ısı sistemleri iş birimi ve hizmetleriyle ilgili bilgiler verildi. Küçükyalı Ofisindeki 
eğitim merkezinde gerçekleşen bu etkinliğin ardından Ledico kafilesi, Manisa’ya geçerek Bosch Termoteknik 
fabrikası ve Ar-Ge Merkezini ziyaret etti. 

Konuk ekip, fabrika ziyaretinde Bosch’un Termoteknik İş Biriminin nasıl bir yapıya sahip olduğunu ve üretim 
tesislerini gözlemleme imkanı buldu. Bosch’un ısı sistemleri ürün gamındaki çözümlerinin nasıl üretildiğini 
yerinde gören konuklar, fabrikadan ve tanıtımlardan oldukça etkilendi. Türk misafirperverliğinden örneklerle 
ağırlanan konuklar, ülkelerine güzel anılarla döndü.
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