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B a ş k a n d a n

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimiz ve sektörümüz olarak yoğun bir dönemi geride bıraktık.  Sektörümüzün 
önde gelen uluslararası fuarlarından biri olan ISK-SODEX İstanbul Fuarı, CNR Expo 
Fuar Merkezinde 4-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleşti.

Derneğimiz ESSİAD ve EHİS LAB standları ile sektör firmalarıyla buluşarak faaliyetlerimizi 
ve tanıtımını gerçekleştirme imkanı buldu. Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve 
Soğutma Sektörü için büyük önem taşıyan ve Türkiye’nin ilk dünyanın ise sayılı akredite 
laboratuvarlarından olan EHİS LAB Projesi ile ilgili sektör temsilcilerine bilgi aktarımı 

sağlama fırsatı bulduk.

Fuarın  ikinci gününde ESSİAD, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık işbirliği ile Dokuz Eylül ve Ege Üniversitelerinin 
Meslek Yüksekokulları ile  Makina Mühendisliği öğrencileri ve Çınarlı ve Bornova Mimar Sinan Meslek Liseleri 
öğrencileri ve öğretmenleri için gezi düzenledi. Öğrenciler sektörde yer alan firmaları tanıma ve cihazlar ile 
ilgili bilgi alarak yerinde gözlemleme fırsatı buldular. 

Yine Mayıs ayı içerisinde Mimari Tasarımda İklimlendirme Semineri, ESSİAD ve İSKİD işbirliği ile Yaşar 
Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Makina Mühendisi Akın 
KAYACAN’ın üstlendiği panele konuşmacı olarak Dr. İbrahim ÇAKMANUS, Dr. Eşref OKUNAKOL ve Yüksek 
Mimar Mühendis Ahmet YAĞCIOĞLU katıldı.

Sektörün önde gelen firma temsilcilerinin yanı sıra, mimar ve mühendisler ile mimarlık-mühendislik ve teknik 
lise öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen panelde, özellikle sektörün genç mimar ve mühendis adayları, 
konuşmacıların aktardıkları bilgilerin yanı sıra paylaştıkları deneyimlerine de yoğun ilgi gösterdi. 

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında sektör sunumları bu ay da devam etti. 24 Mayıs 2016 tarihinde 
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ilk kez ESSİAD öncülüğünde Kariyer Günleri gerçekleştirilerek                
9. sınıf öğrencilerinin meslek seçimine katkıda bulunuldu. 

Son olarak derneğimiz tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Üye Buluşması organizasyonu 28-29 
Mayıs 2016 tarihinde Kaya Prestige Sunshine Otel Ildır Çeşme’de gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayını geride bıraktığımız bu günlerde, kalan yarının özellikle ülkemize barış ve huzur getirmesini 
diliyorum.

Saygılarımla,

Duygu Öztaş 
Yönetim Kurulu Üyesi
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ESSİAD ve EHİS LAB ISK Sodex Fuarı’nda 

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

ISK-SODEX Istanbul 2016, CNR EXPO Fuar Merkezi’nde, yalıtım, pompa, vana ve bağlantı parçaları, su 
arıtma ve güneş sistemleri de dahil olmak üzere ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima teknolojisindeki 

yeni gelişmeleri ziyaretçileri ile buluşturmak üzere 4-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

ESSİAD ve EHİS LAB Standlarına Yoğun İlgi

ESSİAD ve EHİS LAB standları ile ISK Sodex Fuarı’na katılım sağlayan derneğimiz, üyeleri ve sektör firmaları 
ile buluşarak dernek faaliyetlerini ve tanıtımını gerçekleştirme imkanı buldu. Endüstriyel Havalandırma, 
İklimlendirme ve Soğutma Sektörü için büyük önem taşıyan ve Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı akredite 
laboratuvarlarından olacak EHİS LAB Projesi ile ilgili sektör temsilcileri bilgilendirildi.

Teknik Gezi ile Öğrenciler Sektör Temsilcileri ile 
Buluştu

ESSİAD ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık 
işbirliği ile düzenlenen teknik geziye Dokuz Eylül 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ve İzmir 
Meslek Yüksekokulu, Ege Üniversitesi Ege Meslek 
Yüksekokulu, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile Bornova Mimar Sinan Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi öğrencileri katıldı. Öğrenciler, sektörde 
yer alan firmaları tanıyarak cihazlar ile ilgili yerinde 
gözlem ve bilgi alma fırsatı buldular. Çınarlı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Sayın 
Ayhan ÖZGEN’e organizasyondaki değerli katkıları 
için  teşekkürlerimizi sunarız.

Soldan sağa: ESSİAD Kurumsal İletişim ve Muhasebe 
Sorumlusu Gamze AKÇAY, Yönetim Kurulu Üyesi A. 
Sait GÜRSÖZ, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin 

AKDAŞ ESSİAD standında.

Soldan sağa: EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül 
SEVER MENKÜ, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, RD Grup Firma Ortağı Kemal KILIÇ, 
ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL ve Kurumsal 
İletişim ve Muhasebe Sorumlusu Gamze AKÇAY 

EHİS LAB standında.
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ESSİAD Üyelerinin Standlarından Görüntüler

ACS ATC

Aday İklimlendirme

Buzçelik

CVS

Doğu Eneko 

Ercan Teknik

Fabricair Form

Cantek

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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Friterm Gelişim Teknik Isıdem

İmas İmbat İmeksan

İnci Enerji Karyer KLS

Makro Teknik Ode Prodek

ESSİAD Üyelerinin Standlarından Görüntüler

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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ESSİAD Üyelerinin Standlarından Görüntüler

Savaşlar Systemair HSK

Trox

Teknion

Venco

AIESEC İzmir ile Derneğimizde Buluştuk

1948 yılında kurulan ve kurulduğu günden 
itibaren uluslararası en büyük öğrenci değişim 
ve gelişim organizasyonu olan AIESEC’in 
başarılı şubelerinden AIESEC İzmir Şubesi’nin 
Pazarlama Takım Direktörü Ali Ömer DOĞRU ve 
Şube Üyesi Sercan ÇAPRAZ derneğimizi ziyaret 
etti.

ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL’in katıldığı 
toplantıda, 126 dünya ülkesinden firmaların 
uygun bulduğu adaylar ile tam zamanlı çalışma 
ortamı yaratarak, hem ihracat ve ithalat 
sayılarına hem de İzmir’in gelişimine katkıda 
bulunulması hedefleniyor. “Global Talent” isimli 

uluslararası program hakkında görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda ESSİAD etkinlikleri ve karşılıklı 
projelerin tanıtımı için AIESEC tarafından sağlanabilecek destekler ve iş fırsatları hakkında görüşmeler yapıldı.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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Mimari Tasarımda İklimlendirme Semineri, Yaşar Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

Bu yıl 2.si düzenlenen Mimari Tasarımda İklimlendirme Semineri, 
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) ve 
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) işbirliği 
ile Yaşar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 12 Mayıs 2016 tarihinde 
gerçekleşti. Moderatörlüğünü ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Makina Mühendisi Akın KAYACAN’ın üstlendiği panele konuşmacı 
olarak Dr. İbrahim ÇAKMANUS, Dr. Eşref OKUNAKOL ve Yüksek 
Mimar Mühendis Ahmet YAĞCIOĞLU katıldı. Yaşar Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker KAHRAMAN 
açılış konuşmasında “Üniversite–sanayi işbirliği çerçevesinde 
gerçekleştirilen bu etkinlikte yatırımcılar, sanayiciler, mimar ve 
mühendisler ile gelecekte bu sektöre hizmet verecek olan öğrencilerin 
bir araya getirilmesinden dolayı mutluluk duyuyorum. Diliyorum ki bu 
seminer, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılara faydalı 
olur.” dedi. 

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Akın KAYACAN’ın moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen seminer ile sanayici, 
yatırımcı, mimar ve mühendisler bir 

araya geldi.

Soldan Sağa: Doç. Dr. İlker KAHRAMAN, Akın KAYACAN, Dr. İbrahim ÇAKMANUS, Ozan ATASOY,  Süleyman 
ŞİMŞEK, Prof. Dr. İ. Sevil SARIYILDIZ, Hakan SEMERCİ, Eşref OKUNAKOL, Ahmet YAĞCIOĞLU
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ise konuşmasında 
iklimlendirme cihazlarının günümüzde bir gereksinim olduğunu, lüks 
tüketim malı olmadığını ve bu sebeple Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi 
olmaması gerektiğini dernek görüşü olarak ifade etti. Tüm mühendislik 
bilimlerinin etkileşimli çalışmalarını içeren bütünleşik mimari tasarımın 
önemini vurguladı ve doğru yerde doğru cihaz seçiminin önemine değinerek 
“Havuz nem almada basit bir çözüm olarak nemli havayı dışarı atmak için 
aspiratör kullanılabilmekte, oysa ortamın neminin alınması için havuz nem 
alma prosesinde ortaya çıkan atık enerji, havuz suyunun ısıtılmasında 
kullanılabilir. Tüm bu bileşenleri kapsamlı bir şeklide bir bütün olarak 
düşünmek önemli” dedi. 

ESSİAD Genel Sekreteri Sayın Aylin GEL EHİS Kümesi ve ESSİAD faaliyetleri ile ilgili, İSKİD Merkezi İklimlendirme 
Komisyon Başkan Yardımcısı Süleyman ŞİMŞEK ise nefes alan yapılar hakkında hazırlamış olduğu sunumu 
dinleyiciler ile paylaştı.

ESSİAD Genel 
Sekreteri 
Aylin GEL

İSKİD Merkezi 
İklimlendirme 

Komisyon Başkan 
Yardımcısı Süleyman 

ŞİMŞEK

Soldan sağa: 
Akın KAYACAN, 
İbrahim 
ÇAKMANUS, 
Eşref 
OKUNAKOL, 
Ahmet 
YAĞCIOĞLU

Hakan SEMERCİ
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”Araştırmaktan Vazgeçmeyin” 

Yüksek Mimar Mühendis Ahmet YAĞCIOĞLU konuşmasında, en temel konunun 
araştırma ve teknolojik bilgiyi iyi kullanmak olduğunu belirtti. Araştırmayı hiç 
bırakmayan ve teknolojik anlamda karşılarına çıkan her bilgiyi doğru öğrenip 
değerlendiren mimarların daha başarılı, kimlik sahibi ve projeleri daha iyi 
değerlendirebilen kişiler olduğunu belirten Yağcıoğlu, “Şu an mimaride teknolojik 
anlamda büyük bir başarı yakaladık. Karşımıza çıkan her bilgiyi doğru kullanırsak 
projelerimizin başarısını daha da yükseklere taşıyabiliriz.” dedi. 

Önemli bir diğer konunun da mimarlar ile mühendisler arasındaki iletişim 
olduğunu vurgulayan Yağcıoğlu “Kurduğumuz diyaloglar ne kadar açık ve net 
olursa birbirimizi daha kolay anlar ve projelerde başarıyı çok daha kolay yakalarız.” 
dedi.

“Projelerinizi Çizmeden Önce Yaşayın”

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri İzmir Güney Genel Sekreterliği İdari Hizmetler 
Başkanı Eşref OKUNAKOL salondaki öğrencilere seslenerek “Burada sizlerle 
beraber olmaktan çok mutluyum. İleride birlikte çalışacağımız arkadaşlarıma 
tavsiyem, planlanan her projeyi çizmeden önce yaşamaları, on yıl sonraki şartları 
öngörebilmeli ve hayata geçen projelerini ara ara gidip ziyaret edip durumlarını 
kontrol etmeleridir. Yaşanmadan çizilen projeler, uzun yaşayamaz. ”dedi.

”Önce Enerji İhtiyacımızı Azaltmalıyız”

Makina Yüksek Mühendisi Dr. İbrahim ÇAKMANUS ise 
konuşmasında enerji verimliliğine değindi.  Yeşil Binalar hakkında bilgiler veren 
Çakmanus, “Herşeyden önce enerji verimliliğimizi azaltma yoluna gitmeliyiz. 
Yapıların proje süresinde karar verilen ve enerji verimliliğini etkileyecek her türlü 
malzemenin seçiminde mutlaka özenli davranmalıyız.” dedi.

Sektörün önde gelen firma temsilcilerinin yanı sıra, mimar ve mühendisler ile 
mimarlık-mühendislik ve teknik lise öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen 
panelde, özellikle sektörün genç mimar ve mühendis adayları, konuşmacıların 
aktardıkları bilgilerin yanı sıra paylaştıkları deneyimlerine de oldukça ilgi gösterdi.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Seminer, Yaşar Üniversitesi Yeni Bina Konferans 
Salonunda yoğun katılım ile gerçekleşti. Gamze AKÇAY
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Tepekule’nin 10. Yaşı Coşkuyla Kutlandı

2006 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana çeşitli 
fuar, toplantı, seminer ve tiyatro, sinema gibi birçok 
kültürel etkinliğe ev sahipliği yapan Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nin 10. Kuruluş Yıldönümü kutlandı.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ebru 
KARAKIRAN’ın katıldığı etkinlikte çeşitli meslek 
örgütlerinden, firmalardan ve sendikalardan temsilcilerin 
yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
KOCAOĞLU’nun yer aldığı etkinlik Grup Günberi’nin mini 
konseri ile başlarken, grubun ardından MMO İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Güniz GACANER ERMİN’in 
konuşması ile devam etti. ERMİN konuşmasında, 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nin dayanışma kültürüyle kurulduğunu ifade ederek,  “Bu merkezin ortaya 
çıkmasının üyelerimizden yöneticilerimize, çalışanlarımıza, hatta çalışanlarımızın ailelerine, şantiyede çalışan 
işçisinden proje müelliflerine dek çok geniş bir kesimin emek ve fedakârlıkları sayesinde mümkün olduğunu 
unutmuyoruz” dedi. 

Merkezin hizmete girdiği 2006 yılından bugüne yaklaşık 1 milyon 250 bin kişiyi ağırladığını belirten Ermin, “Biz 
bu merkezi bilime, sanata, kültüre ve her şeyden önemlisi demokrasiye hizmet etsin diye yaptık. Merkezimizin 
kapıları emekten ve demokrasiden yana olan herkese sonuna kadar açık olmuştur ve bundan sonra da böyle 
olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu. Ermin’in konuşmasının ardından 10. yıl anısına hazırlanan kısa film 
gösterimi gerçekleştirildi. Salondaki etkinlik sonrasında kokteyl alanına geçilirken, Güniz GACANER ERMİN, 
Tepekule’nin 10. yıl pastasını Aziz KOCAOĞLU ve MMO İzmir Şube’nin geçmiş dönem yöneticileri ile birlikte 
kesti. Etkinlikte ayrıca karikatür sanatçısı Tan ORAL’ın “Çizgi-Çizgi” isimli karikatür sergisi de katılımcılarla 
buluştu.  

Hakan SEMERCİ, Süleyman ŞİMŞEK, Akın KAYACAN, 
İbrahim ÇAKMANUS, Eşref OKUNAKOL, Ozan ATASOY,  

Ahmet YAĞCIOĞLU

Gülcan ÖRTEL, Süleyman ŞİMŞEK, Hakan SEMERCİ, 
Sarp ÜNSAL, Ayşegül SEVER MENKÜ, 

Alper AYÇELEP
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ESSİAD Ailesi Geleneksel Üye Buluşması’nda Bir Araya Geldi

ESSİAD’ın geleneksel olarak düzenlediği Üye Buluşması Yemeği bu yıl 27-28 Mayıs 2016 tarihlerinde 
Çeşme Ildırı Kaya Prestige Sunshine Hotel’de gerçekleşti. Düzenlenen gecede ESSİAD üyeleri, aileleri ile 
birlikte hoşça vakit geçirdi.

Geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen ESSİAD Üye Buluşması yemeği bu yıl da yoğun katılım ile gerçekleşti. 
Geçmiş dönem başkanların da katıldığı gecede üyeler oldukça keyifli dakikalar geçirdi. ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ gerçekleştirdiği açılış konuşmasında üyelerimizi bir arada görmekten dolayı 
hissettiği mutluluğu dile getirirken ESSİAD geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyelerinden ve derneğin en eski 
üyelerinden Fehim YARAŞIKLI, derneğin kurulduğu 1990 yılından bu yana herkesin emeğini ortaya koyduğunu 
ve bugünlere birlik beraberlik ile gelindiğinin altını çizdi. Sektöre büyük bir ivme kazandıracak olan labaratuvar 
projesini büyük bir heyecan ile takip ettiğini dile getiren YARAŞIKLI, Ufuk DOĞANCA’nin sahibi olduğu Prodek 
firmasına ESSİAD üyelik sertifikasını Hakan SEMERCİ ile beraber takdim etti. Geçmiş dönem Yönetim Kurulu 
Başkanlarımızdan ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, ISKAV Mütevelli Heyeti Üyesi Akın 
KAYACAN ile EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin VATANSEVER’in konuşmalarının ardından yemeğe 
geçildi. 

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

Geceden Görüntüler

Fehim YARAŞIKLI, Ufuk DOĞANCA 
Hakan SEMERCİ

Ufuk DOĞANCA, Hakan SEMERCİ

Metin AKDAŞ Hüseyin VATANSEVER, Hakan SEMERCİ

Fotoğraf altı yazıları soldan sağa ıralanmıştır.

Hakan SEMERCİ, Akın KAYACAN Zeynep ÜMMAN, Nurcan BAŞARAN, Güven TOSUN, 
Murat BAŞARAN, Murat ÜMMAN, Erol ER, Tuğba ER
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Suat KARAKAŞ, Ayberk ÜNLÜ, Murat ÜNLÜ, Nesrin 
ÜNLÜ, Sude KARAKAŞ, İlayda VARDAR, 

Mehmet VARDAR, Nilgün VARDAR

Gülsüm SATOĞLU, Nuray YARAŞIKLI, 
Fehim YARAŞIKLI

Geceden Görüntüler

Gürkan AKÇAY, Leyla AKÇAY, Serap KORUN, Güray 
KORUN, İsmail ERMİŞ, Beyza ERMİŞ

Metin AKDAŞ, Meral KAYACAN, Akın KAYACAN, 
Göksel GÜRPINAR, İpek GÜRPINAR

Metin AKDAŞ, Şener GENÇER, Füsun AKDAŞ, 
Oya Miller, Nursel VATANSEVER, Yeşim GENÇER, 

Selen VATANSEVER, Hüseyin VATANSEVER

Ebru HEKİMOĞLU, Ahmet HEKİMOĞLU, 
Umut ERTÜRK, Merve ERTÜRK, 

Naziye YAĞIR, Eylül YAĞIR, Adnan YAĞIR 
Fotoğraf altı yazıları soldan sağa ıralanmıştır.
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Geceden Görüntüler

Serap KORUN, Hakan SEMERCİ, Özlem SEMERCİ, 
Alya SEMERCİ, Gülriz GÜRSÖZ, Güray KORUN,                 
A. Sait GÜRSÖZ, Akın KAYACAN, Öykü KAYACAN, 

Serhan GÜNDOĞAR, Beren GÜNDOĞAR,
Özlem GÜNDOĞAR, Meral KAYACAN

Emrah ÖRTEL, Gülcan ÖRTEL, Sibel DERYAAŞAN, 
Eyüp DERYAAŞAN, Gamze AKÇAY, Okan AKÇAY

Toprak AKÇAY, Alya SEMERCİ, 
Beren GÜNDOĞAR, Öykü KAYACAN 

Nursel VATANSEVER, Yeşim GENCER, 
Selen VATANSEVER

Fotoğraf altı yazıları soldan sağa ıralanmıştır.
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Ertesi gün Ildır’ın adını aldığı Erythrai’da düzenlenen antik kent gezisi ile üyeler doğayla iç içe bir yürüyüş 
gerçekleştirdi. Antik çağın önemli eserlerini içerisinde barındıran Cennettepe Roma Villaları, Erythrai Tiyatrosu 
ve tiyatro girişinde yer alan Heroon (anıtsal mezar), Eythrai Kazı Alanı, Athena Tapınağı, Matrone Kilisesi, 
Heraklion kazı alanı gezildi. Gömülü altınların bulunduğu söylenen tepecikler ve derin kuyular ilgi çekti.

Rehberimiz Ertuğrul TAŞDELEN Eşliğinde Erythrai Antik Kent Gezisi
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İklimlendirme Sektörünün Öncü Firmalarından Cantek 25. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

CANTEK 25. yılını iki ayrı gecede Akrabarut Hotel Antalya’da kutladı. 26 Mayıs 2016 tarihinde  Cantek 
çalışanlarının eşleriyle birlikte katıldıkları gecenin sürprizi Cantek çalışanlarının oluşturduğu orkestra oldu. 
6 kişiden kurulu grup, eski yeni 12 şarkıyı seslendirdi. Aynı gecede 5. 10. 15. 20 ve 25 yıl hizmet verenler 
ödüllendirildi. 

Cantek Group 25. Yılını İki Ayrı Gecede Kutladı

27 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilen ikinci geceye ise ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, bayiiler, soğutma sektörü paydaşları ve yüzün üzerinde yabancı 
konuk katıldı. Bu gecede, Yönetim Kurulu Başkanı ve CANTEK markasının yaratıcısı Can Hakan KARACA’nın 
sunumuyla, CANTEK’in 25 yıllık yol hikâyesi anlatıldı. 

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Cantek Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan KARACA 
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Cantek Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan KARACA ve ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ
25. Yıl Anı Köşesi’nde biraraya geldi

Cantek 25. Kuruluş Yıldönümü’nde ESSİAD Üyeleri, sektör temsilcileri ve üst düzey yetkililer biraraya geldi.
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Soldan Sağa: Metin DURUK, 
Alişan Ercan ve Emre AKDOĞAN, 

Akut  Kurucu Üyesi Nasuh MAKRUKİ, 
Akut Antalya Ekip Lideri Yılmaz 

SEVGÜL Can Hakan KARACA’dan 
plaketlerini alırken...
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Ardından 25 yıllık yol hikâyesini 
oluşturan yolda katkı sağlayan ve 
katkılarından dolayı unutulmayan 20 
kişi Karaca tarafından ödüllendirildi. 
Ardından Ayhan SİCİMOĞLU, on 
kişilik orkestrası ile sahneye çıkarak 
davetlileri coşturdu.
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 Can Hakan KARACA Son Sözünü Söyledi

Gala Gecesine damgasını vuran Can Hakan KARACA’nın 
son söz adını verdiği film oldu. ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ’nin de yer aldığı film gösterisinin 
ardından Karaca; 25 yılın ardından Cantek Bilim, Kültür 
ve Eğitim Vakfını kurduklarını belirterek, bu güne kadar 
tüm öğrendiklerimizi dünya ile paylaşacaklarını söyledi. 
Yeryüzünde en çok ticareti yapılan 13 gıdanın kitap ve 
belgesellerini hazırladıklarını, tüm dünyada yapılmakta 
olan uygulamaları gözler önüne sereceklerini ve böylelikle 
25 yıllık edinilen tüm bilgileri insanlığın hizmetine 
sunacaklarını sözlerine ekledi.

25. yıl pastası 
davetliler ile birlikte kesildi.

Ayhan SİCİMOĞLU ve orkestrası
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Makro Teknik Havalandırma Sektörünü Buluşturdu

Havalandırma sektörü, Makro Teknik tarafından her yıl Mayıs ayının ilk Cuma gecesinde düzenlenen “Bahara 
Merhaba” Yemeği’nde buluştu. Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmaya 
250’nin üzerinde davetli katılımıyla gerçekleşti.

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı, havalandırma sektörünü bir araya getiren “Bahara 
Merhaba” Yemeği Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar Tesisleri’nde, boğazın enfes manzarasına karşı düzenlendi. 

Baharı karşılamak olarak da algılanan bu buluşma, sektörün tüm önemli temsilcilerinin katılımı ile zenginleşti 
ve Makro Teknik Bahar Buluşması’na 250 davetli katıldı.

21.yüzyılda iletişim gücü ön plana çıkmış ve bu gücü doğru kullananlar başarılı işler ortaya koymaktadır. 
Makro Teknik, geleneksel “Bahara Merhaba” organizasyonu ile havalandırma sektörünün genelinde bu gücü 
verimli kullanmak adına girişimde bulunmaktadır. Havalandırma sektörünün içinde faaliyet gösteren üreticiler, 
tedarikçiler, proje ofisleri, şantiyeler, akademik kadrolar, sektörel basın temsilcileri gibi çeşitli birimler bir araya 
gelme fırsatını elde etmiş, yeni bağlantılar, görüşmeler ve iş hacimlerinin filizlenmesine katkıda bulunmuştur.

Gelişmekte olan Makro Teknik bu sene markalaşma yönünde atmış olduğu adımlar arasında yeni markaları 
olan Makro Teknik Duct, Makro teknik Flex, Makro Teknik Profile, Makro Teknik Tape, Makro Teknik Clamp, 
Makro Teknik Glue, Makro Teknik Panel’in tanıtımını davetlileriyle paylaştı.
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TSE ve ESSİAD İşbirliği Çalışmaları Devam Ediyor

İZKA tarafından desteklenen ve ESSİAD’ın yürütücülüğünü 
üstlenmiş olduğu Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma Sektörü’nün en önemli projelerinden biri olan 
EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı ile ilgili 
çalışmalar hızla devam ediyor.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Semerci, EHİS 
LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ ile Türk 
Standartları Enstitüsü Ege Bölge Laboratuvarları Müdürü 
Şahap Gürler PAŞA, İzmir Belgelendirme Müdürlüğü 
Elektroteknik – Makina Grubu Şefi Yücel AKCA, EX 
Laboratuvarı Teknik Şefi Tacettin AKGÜN ve TSE İzmir 
Belgelendirme Müdürlüğü Teknikeri Serkan KAYA’nın 
katılımları ile ESSİAD Dernek ofisinde gerçekleştirilen 

toplantıda, EHİS LAB’da test edilecek cihazlar, kullanılacak olan standartlar ve sektörümüzün ihtiyacını 
duyduğu testler ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı ve TSE ile olası işbirliği detayları görüşüldü.

Çevre Sektörü Buluşma Günleri Tepekule’de Gerçekleştirildi

Dünya Çevre günü kapsamında, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın düzenlediği “Çevre” Sektör Buluşma 
Günleri İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin 
DEMIRCİLER, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Candeğer YILMAZ, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı 
ve Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Işılay 
SAYGIN, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin 
VARAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Erhan BEY, ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL 
ve sektör temsilcileri katıldı. 

Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 
Kalkınma Ajansı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan düzenleme komisyonunun da destek 
verdiği ve çevre sektörüne hizmet edenler ile hizmet alanların bir araya getirilmesinin amaçlandığı etkinliğe 
vakıflar, laboratuarlar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, çevre korumayı üretiminde binaların yerleştirmiş 
olan firmalar katıldı.

Etkinliğin 2. günü gerçekleştirilen panele katılan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Çevre Dostu 
Yeşil Binalar Derneği temsilcileri sunumlarında yeşil iklim değerlerine, binalarda enerji verimliliği kitabını 
tanıttı ve CEDBİK konut sertifikasını tanıttı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Süper Kent Projesi”ninde tanıtıldığı etkinlikte dayanıklı şehirler için binadan 
yerleşime bütünsel tasarımla verimli, sürdürülebilir yapılaşmanın gerekli olduğu vurgulandı. Ayrıca sektör 
firmalarının yer aldığı Çevre Sektör Buluşması Fuarı da gerçekleştirildi.
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Başkan Yardımcısı Suat KARAKAŞ, Yönetim Kurulu 
Üyeleri A.Sait GÜRSÖZ ve Ebru KARAKIRAN ile Genel 
Sekreter Aylin GEL’in katılımları ile 17 Mayıs 2016 
tarihinde Üye Ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

CFM Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı M. Cem 
ÖZDEMİR, Klas Klima Yönetim Kurulu Başkanı Tayfur 
ALTINKÜP, Ema Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
VATANSEVER ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Nursel VATANSEVER, Dostlar Mekanik Firma Sahibi 
Erdoğan ORAN ve Maktes Mühendislik Firma Sahibi Lütfi 
KILIÇ ziyaret edilerek dernek faaliyetleri ve yürütülen 
projeler hakkında bilgi verildi. Maktes Mühendislik 
firmasının ESSİAD’a üyeliği hakkında görüşmeler 
gerçekleştirilip, dernek hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

CFM Soğutma

Dostlar Mekanik

KLS

Ema Enerji

Maktes 
Mühendislik

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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YENİ ÜYELERİMİZ
Ulus Soğutma / Bal-Ay-Ka Mühendislik

Ulus Soğutma ve Bal-Ay-Ka Mühendislik firmalarının 
derneğimize üyelik süreci tamamlandı. ESSİAD çatısı 
altında birlikteliğimizin ve sektörümüzü birlikte daha 
ileri noktalara taşımaya olan inancımız ile verimli bir 
çalışma dönemi dileriz. 

İSİB’in İzmir Eğitimleri Devam Ediyor

Ticari İstihbarat Kanalları, E-Ticaret ve E-Ticarette Verilen Destekler Eğitimi / 23 Mart 2016

23 Mart 2016 tarihinde İmeksan Akademi Seminer 
Salonu’nda Karasal Danışmanlık’tan Yaman KOÇ’un sunumları 
ile gerçekleştirilen ve ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter  
Aylin GEL’in katıldığı eğitimde ticari bilgi, ticari istihbarat, 
çağdaş ihracat pazarlaması, çağdaş ihracat stratejisi, hedef 
pazarların istatistiki yöntemler ile tespiti, Türkiye ihracatının 
tespiti, rekabet gücü, hedef müşteri, dağıtım ağı tespiti, pazar 
araştırmaları konularında katılımcılar bilgiler aktarıldı.

Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri, Akreditif Alternatifleri Eğitimi / 17 Mayıs 2016

17 Mayıs 2016 tarihinde İmeksan Akademi Seminer 
Salonu’nda Halkbank Ege Serbest Bölgesi Şube Müdürü 
Gediz GÜLŞEN’in sunumu ile gerçekleştirilen ve ESSİAD’ı 
temsilen Kurumsal İletişim Uzmanı ve Muhasebe 
Sorumlusu Gamze AKÇAY’ın katıldığı eğitimde dış 
ticarette temel kavramlar, tarafların yeri ve önemi, satış 
sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar,  dış 
ticarette ödeme şekilleri,  işlem akışları, uygulamada 
karşılaşılan sorunlar ve riskler,  dış ticarette teslim 
şekilleri ve genel hatlarıyla dış ticaret mevzuatı hakkında 
katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.
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UR-GE EĞİTİMLERİMİZ

Stratejik Yönetim Eğitimi / 31 Mayıs 2016

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği 
kapsamında desteklenen UR-GE Projemiz kapsamında, 
Vego Danışmanlık’tan Vedat KUNT’un sunumları ile 
”Stratejik Yönetim” Eğitimi gerçekleştirildi.

Strateji ve stratejik yönetiminin kavramları, iş modelleri 
ve işin yönetimi, kurumsal dönüşüm ve değişime 
hazırlık, dönüşüme engel olan ve destekleyen faktörler, 
inovasyon ve stratejik yönetim, strateji yaşam döngüsü 
yönetimi ve kültürel uyum, performans göstergeleri 
gibi konu başlıklarının ele alındığı eğitimde firmalarda 
gelişme, büyüme, değişme ve başarının anahtarı olan 
stratejik yönetim ile ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.

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

Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Mayıs ayında doğan;
Sayın Ali GÜNGÖR,
Sayın Hakan KARAKAYA,
Sayın İlhan SÜMBÜL,
Sayın İskender BARLAS,
Sayın Melda GEKA
Sayın Metin AKDAŞ, 
Sayın Mestan YILMAZ,
Sayın Serhat ÜSTÜNSOY,
Sayın Tunç ÜNSAL,
Ve Genel Sekreterimiz Aylin GEL’in 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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ESSİAD OKULDAN İŞE PROJESİ

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sektör Sunumu / 24 Mayıs 2016
ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında 24 Mayıs 2016 
tarihinde Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
sektör sunumu gerçekleştirildi. Terkan Isı Yönetim Kurulu 
Başkanı Turan ERKAN ve ESSİAD Genel Sekreteri Aylin 
GEL’in katılımları ile gerçekleştirilen sunumda öğrencilere 
sektörümüzü tanıtma imkanı elde edildi.

Katkılarından dolayı üyemiz Terkan Isı firmasına en içten 
teşekkürlerimizi sunarız.

İklimlendirme Sektör Sunumu

Soldan sağa: Turan ERKAN, Fevzi BALKAN, 
Aylin GEL

Soldan sağa: Turan ERKAN, Aylin GEL

Sayın Turan ERKAN Çınarlı EML’nde 
yer alan kaynak simülatörünü incelerken...

Çınarlı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bir ilki gerçekleştirerek ESSİAD işşbirliğinde 9. sınıf öğrencilerine Kariyer 
Tanıtımı yaptı. Yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı Kariyer Günü etkinliğinde öğrenciler iklimlendirme, soğutma 
ve tesisat alanları ile ilgili sorularını dile getirdiler ve bilgi sahibi oldular.
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50.558 net m2’lik alan üzerinde 46 ülkeden 1293 firmanın ağırlandığı Avrasya’nın önde gelen fuarlarından biri 
olan ISK Sodex 2016 Fuarı 04-07 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Açılışa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın katıldığı ve dört gün boyunca 83.764 profesyonel 
katılımcının ziyaret ettiği ISK Sodex 2016 Fuarı’nda Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas 
GRUCHOW, “Avrasya’nın en büyük HVAC-R fuarını organize etmekten mutluluk duyuyoruz. ISK-SODEX, 
ziyaretçilerin sektörün önde gelen tüm firmalarını aynı çatı altında bulabildikleri önemli bir marka. Sektörün 
yalnızca ulusal değil aynı zamanda uluslararası aktörleri de yeni ürün tanıtımları için ISK-SODEX’i tercih 
ediyor.” dedi.

B2B Toplantıları ile İhracatın Yükselmesi Hedefleniyor

Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Kamerun, Etiyopya, Gürcistan, Yunanistan, İran, İtalya, 
İsrail, Ürdün, İspanya, Kırgızistan, Kosova, Pakistan, Romanya, Tunus, Türkmenistan ve Ukrayna’dan katılımcı 
olarak pek çok firma ve dernek temsilcisi katıldı.Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası 
Ticaret Heyeti programı kapsamında fuara gelen iş adamları ve fuarın ilk iki günü gerçekleştirilen B2B 
toplantıları vesilesiyle Türk ihracatçıları ile tanışma fırsatı buldu.

Bunların yanı sıra, fuar boyunca Belçika, Gana, Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Pakistan, Suudi Arabistan, 
Katar ve BAE’den gelen ziyaretçi heyetleri ağırlandı. Endonezya Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer de, Endonezya 
delegasyonuna eşlik etti. Tüm heyetler ISK-SODEX Istanbul’un satın alma süreçlerini pozitif yönde etkilediğini 
ifade etti. Özellikle, Azerbaycan ve Pakistan’dan katılım gösteren ticaret heyetleri etkinlik süresince önemli 
anlaşmalara imza attı.

Pakistan HVAC-R Society Başkanı Mubesher AHMAD, “Bizler ürünlerimizi, Çin, ABD ve Türkiye’den alıyoruz. 
Ancak kaliteli ve düşük maliyetli ürünleri ile Türkiye’nin bunlar içinde önemi her geçen gün artıyor. Bu nedenle 
Pakistanlı satın almacılar bu yıl bu fuara yüksek düzeyde bir katılım gösteriyor,” diye ifade etti.

Uluslararası ziyaretçi programının yanı sıra, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık’ın Ticaret Odaları ve çeşitli 
dernekler ile işbirliği içinde düzenlediği Anadolu Heyeti Programı kapsamında ise fuar 70 farklı delegasyon 
tarafından ziyaret edildi.

ISK SODEX Fuarı Boyunca 46 Ülkeden 83.764 Profesyonel Katılımcı Ağırlandı
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ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Vural EROĞLU, fuara ilişkin 
değerlendirmesini “Türkiye iklimlendirme sektörü bu fuarda da büyüme hızının, Türkiye büyüme hızından daha 
yüksek olduğunu aldığı bol ziyaretçi ile göstermiş oldu. ISK-SODEX fuarının başarısı bir kez daha kanıtlandı,” 
sözleriyle ifade etti.

Üç Önemli Konferans Gerçekleşti

•İç İklimlendirme Konferansı: Sektördeki teknik 
bilgileri paylaşmak ve ilgili diğer konularda fikir 
alışverişi yapmak üzere öncü uluslararası firmalar 
bu konferansta bir araya geldi. Birçok panel ve 
seminer ile ısıtma, soğutma, havalandırma ve 
klima teknolojisi sektöründeki güncel konulara ve 
trendlere ilişkin genel bir bakış açısı sunuldu.

•9. Pompa-Vana-Kompresör Konferansı: Eko 
Tasarım ve Eko Sistemler üzerinde duran bu 
konferans sektördeki Ar-Ge faaliyetlerinin 
geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve ele alınması için 
bir fırsat sundu.

•POOL EXPO 2016 kapsamında ise ‘’Yüzme Havuzu ve Sağlık Sektöründeki Yenilikler’’ de iki gün (5-6 Mayıs) 
boyunca devam eden UHE-Ulusal Havuz Enstitüsü Konferansı’nda ele alındı.

SODEX Fuarlarının geleceği 2022 yılına kadar uzatıldı

ISK-SODEX Istanbul, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık ve DOSIDER, ISKID, TTMD, IZODER ve ISKAV tarafından 
iki yılda bir düzenleniyor. Bu güçlü işbirliği 19 Nisan tarihinde imzalanan 6 yıllık bir anlaşma ile 2022 yılına 
kadar uzatıldı.

TESKON + SODEX Fuarı 2017’de İzmir’de 
Gerçekleştirilecek

Makina Mühendisleri Odası ve Hannover Messe 
Sodeks Fuarcılık, TESKON-SODEX fuarı için 
işbirliğine devam kararı aldı. İzmir’de gerçekleşen 
TESKON + SODEX fuarı organizasyonuna ilişkin 
anlaşma TMOBB Makina Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Güniz GACANER 
ERMİN, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel 
Müdürü Alexander KÜHNEL ve Deutsche Messe AG 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas GRUCHOW’un 
katılımıyla gerçekleşen imza töreni ile yenilendi. 
İmza töreni, 05 Mayıs günü ISK-SODEX Istanbul 
2016’da gerçekleşti.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander KÜHNEL bu anlaşmanın önemini, “Geçtiğimiz 
günler, SODEX fuarları adına önemli gelişmelere sahne oldu. ISK- SODEX Istanbul için varolan anlaşma 6 

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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yıl daha uzatıldı ve birkaç gün önce Sodex Ankara 
için de anlaşmamızı gerçekleştirdik. Ve son 
olarak, Türkiye’de düzenlenen Sodex Fuarlarının 
geleceği kapsamında son adımı atıyoruz. Bugün 
burada, TESKON + SODEX fuarının geleceği için 
anlaşmamızı gerçekleştirmekten ve MMO ile 
işbirliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz.” 
sözleriyle vurguladı. 

TMOBB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Güniz GACANER ERMİN, 
imza töreninde yaptığı konuşmasında, anlaşmanın 
sektör adına önemini vurguladı ve “Hanover Messe 
Sodeks Fuarıclık’a İzmir’de sektörün tek fuarı olan TESKON +SODEX fuarına verdikleri destek için teşekkür 
ediyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımızın başarılı bir şekilde devam etmesini umut ediyorum” diye belirtti.

SOSİAD Geleneksel Soğutmacılar Yemeğinin Dördüncüsü Düzenlendi 

SOSİAD, 6 Mayıs 2016 Akşamı Radisson Blu 
Conference & Airport Hotel’de soğutma sektörünün 
temsilcilerini bir araya getirdi. SOSİAD üyesi 21 
firmanın ve Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık 
A.Ş.’nin sponsorluğunda verilen yemeğe  sivil toplum 
kuruluşlarından, basından ve sektör firmalarından 
505 temsilci katıldı.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Can 
İŞBİLEN’in katıldığı y emeğin açılış konuşmalarını 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü 
Alexander KÜHNEL ve SOSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin TERZIBAŞIOĞULLARI yaptı. Alexander 
KÜHNEL konuşmasında başarılı geçen ISK-Sodex 

Fuarı sırasında SOSİAD ile birlikte düzenlenen bu yemekte katılımcıların güzel bir gece geçirmelerini diledi. 
Metin TERZIBAŞIOĞULLARI ise SOSİAD’ın vizyonu, misyonu ve amaçları doğrultusunda belirlediği hedeflerine 
ulaşabilmek için hızla ilerlediğini, sektörümüzü daha ileri noktalara götürebilmek için çalışmalarına devam 
ettiğini belirtti. Bu çalışmaların daha ileri seviyelere gitmesinin firmaların sivil toplum kuruluşları bünyesinde 
yer alması ile oluşan güç birliği sayesinde mümkün olabileceğini belirterek sektör temsilcilerini SOSİAD’a üye 
olmaları için davet etti. İklimlendirmenin öneminin her geçen gün arttığı, hızla gelişen ve ülkemizin en örgütlü 
sektörlerinden biri olduğunu belirten Terzibaşıoğulları, SOSİAD’ın bugüne kadar olduğu gibi sektörümüzde 
yer alan diğer dernekler ile ortak çalışmalara devam edeceğini söyledi ve SOSİAD’ın bugünlere gelebilmek 
için yaptığı mücadelede desteklerini esirgemeyen sektör öncülerine, daha önceki Yönetim, Denetim, Onur 
Kurullarına ve komisyon üyelerine teşekkür etti. Terzibaşıoğulları, ISK-Sodex 2016 Fuarının yorgunluğunu 
atmak için birlikte olmayı amaçladığımız bu özel organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emekleri ve 
katkıları olan başta Hannover Messe Sodeks Fuarcılık olmak üzere, sponsor olan tüm üye firmalara, Yönetim 
Kurulu adına destekleri için teşekkür ederek, 2018 yılında 5. Soğutmacılar Yemeği’nde yine birlikte olabilmek 
ümidiyle katılımcılara iyi eğlenceler dileyerek konuşmasını bitirdi. 
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DW 172 Mutfak Havalandırma Sistemleri Kitabı Sektörle Buluşturuldu

MTMD Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği, “DW 172 Mutfak Havalandırma Sistemleri Kitabı” Tanıtım 
Kokteyli 10 Mayıs tarihinde Radisson Blu Hotel’de yapıldı. Düzenlenen kokteyl akademisyen, projeci ve firma 
yöneticilerinin geniş katılımı ile gerçekleşti. Kitabın Türkçe Önsözü’nde Isıtma ve Havalandırma Yüklenicileri 
Derneği (HVCA) tarafından hazırlanan DW 172 Mutfak Havalandırma Tesisatı kitabının orjinal çevirisini 
sektörün hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizdeki klima ve havalandırma tesisatı anlamında 
büyük bir boşluğu dolduracağına inandığımız bu kitap en kısa zamanda tasarımcı, imalatçı ve uygulayıcı 
firmaların bir başucu kitabı olacaktır.” denmiş ve emeği geçenlere teşekkür edilmiştir.

İçindekiler: Tasarımdan önce dikkate alınacak konular, Tasarım Kriterleri, Davlumbaz Boyutları, Egzoz Hava Debileri, Besleme 
Havası, Davlumbaz Türleri, Havalandırmalı Tavanlar, Emiş ve Besleme Havası Bağlantıları, Malzemeler, Uygulama Tekniği, 
Yüzey Temizleme, Yağ Filtreleme, Davlumbaz Aydınlatması, Hava Kanalı Tesisatı, Montaj, Fanlar, Ses Sönümleme, Damperler, 
Yangın Söndürme, Su ve Enerji Dağıtım Üniteleri, Koku Kontrolü, Isı Geri Kazanımı, Test, İşletmeye Alma ve Doğrulama, Temizlik 
ve Bakım.

Yazar: Heating & Ventilating Contractor’s Association (HVCA) yayını olup MTMD tarafından çevirilmiştir.
Detaylı bilgi için; mtmd.org.tr/tr/iletişim  -  http://www.dsygkitabevi.com/productDetail.aspx?lngProductID=273

Hindistan ve Türkiye İklimlendirme Sektörü Yakınlaşıyor 
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2016-2017 Hedef ülkeleri 
arasında yer alan Hindistan’ın önemli derneklerinden 
birisi olan ISHRAE ile İSKİD arasında yapılan görüşmeler 
sonucunda 4 Mayıs tarihinde İstanbul Tarabya Oteli’nde 
düzenlenen akşam yemeğinin ardından bir işbirliği 
protokolü imzalandı. İşbirliği protokolüne göre; her iki 
ülkenin ticaret hacminin arttırılmasına yönelik olarak, 
dernek üyelerinin talepleri doğrultusunda karşılıklı alım 
heyetleri organizasyonlarının yapılması, pazar bilgilerinin 
paylaşılması ve ortak yeni projelerin geliştirilmesi 
yönünde çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.

ISHRAE, Hindistan Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Mühendisleri Derneği, HVAC&R profesyonellerinden 
oluşan bir grup tarafından Yeni Delhi’de 1981 yılında kurulmuştur. ISHRAE’nin günümüzde 12.000’den fazla 
HVAC&R profesyoneli ve 7500 öğrenci üyesi bulunmaktadır. 41 bölge ve alt şubeler ile başta Yeni Delhi 
olmak üzere tüm Hindistan’da çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca sektörün önemli fuarlarından birisi olan ACREX 
INDIA’yı da organize etmektedirler. İmzalanan protokol ile Türk Üreticileri ve Türk Ürünlerinin Hindistan’da 
bilinilirliğinin arttırılması ile iki ülke arasında bilgi-birikim ve ticaretin artırılması  hedeflenmektedir.
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Gıda Saklama Uzmanı : Cantek

Makina Mühendisi Can Hakan KARACA tarafından 1991 
yılında ticari hayatına başlayan ve 1996 yılından bu yana 
adını bir markaya dönüştürerek yoluna devam eden Cantek, 
soğutma sektöründe 25. yılını kutlamaktadır.  

Türk soğutma sanayinin önde gelen kuruluşlarından biri 
haline gelmiş olan Cantek markası, soğuk depolar için 
soğutucu cihazlar, soğuk depo kabinleri, kapıları, rafları 
ve Led aydınlatma sistemlerini üretmektedir.  Soğuk 
hava depoları için gerekli tüm ekipmanları kendi üretim 
tesislerinde hazırlayarak müşterilerinin beğenisine sunan 
Cantek, tüm soğuk hava deposu ihtiyaçlarının yanı sıra 
mezbaha tesisleri için tüm gerekli ekipmanların üretimini 
de gerçekleştirmektedir. Geniş servis ağı ve deneyimli 
kadrosu ile uluslararası alanda profesyonel ürün ve 
hizmetler sunmaktadır.  

Her biri kendi konusunda uzman mühendis ve teknik ekibi 
ile güncel teknolojiyi takip etmekle kalmayıp; etkin Ar-Ge 
çalışmalarıyla birçok alanda dünya genelinde ilklere imza 
atmayı başarmıştır. Cantek mühendislik geleneğinde, 
dayanıklılık ve fonksiyonelliğin yanı sıra estetik ve çevreci 
öğeleri de üretimini yaptığı mamullerde kullanarak üstün 
tasarımlar sunmaktadır. Cantek; dünya soğutma sektörüne 

en büyük katkısını geliştirdiği “Soğutma Makinesi Akıllı Kumanda Sistemi” 
Octosence ”IRS- Intelligent Refrigeration System “ ile yapmıştır.  

“Enerjini Doğru Kullan“ sloganı ile sunumu yapılan ve soğuk depolarda 
%72’ye varan enerji tasarrufu sağlayan sistem, soğutma sektöründe bir 
devrim yaratarak yeni bir milat oluşturmuştur. Soğutma makinelerinde, 
enerji tasarrufunun önemine dikkat çekmek amacıyla Cantek; enerjisini en iyi 
kullanan dünya çapında başarılı sporculara ve bilim insanlarına destek olmuş 
ve olmaktadır. 
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Enerjini doğru kullan 

Cantek ilk olarak; kar leoparı unvanı ile uluslararası üne sahip dağcı Nasuh MAHRUKİ ve Türkiye’nin en 
deneyimli dağcılarından Yılmaz SEVGÜL’e 2010 yılında Everest tırmanışına sponsorluk yapmıştır. Bu iki 
efsane dağcı, 23 Mayıs 2010, Saat 8:30’da 8.848 metrede dünyanın zirvesinde ekspedisyonu tamamlayarak, 
Cantek bayrağını Everest’in zirvesine “ENERJİNİ DOĞRU KULLAN” sloganıyla diktiler ve Türk bayrağını zirvede 
dalgalandırdılar. İki Türk sporcumuzu Everest’in zirvesine taşıyan Cantek; “enerjini doğru kullan” sloganıyla 
tek nefeste 120 mt. derinliğe dalan ve 9 Dünya Serbest Dalış Rekoru sahibi Yasemin DALKILIÇ’ı okyanusun 
derinliklerine indirmiştir.  

Bu dalışın ve tırmanışın hikâyesi birer kitap olarak yayınlandı. Yasemin DALKILIç’ın “Dünyanın inanılmaz 
dalışlar” adını verdiği altı bölümden oluşan su altı belgeselinin yapımı ise tamamlandı ve NTV haber kanalında 
gösterime girdi. Cantek; yaklaşık 25 yıldan bu yana soğutma sektörünün gelişmesine katkıda bulunan öncü 
kuruluştur. 
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Kurumsal yapısı, uzman ekibi ve sektöründeki geniş bilgi birikimiyle gıdaların sağlıklı muhafazası alanında 
yenilikçi çözümler üretmektedir. Gıdaların doğala en yakın ortam şartlarında korunması ve ömrünün 
uzatılması için Ar-Ge çalışmalarına önem veren Cantek; projelendirme, üretim, montaj ve servis aşamalarının 
tümünü kapsayan “Anahtar Teslim Soğuk Depo” taahhüt hizmetleri vermektedir. Cantek ürünlerini yurt içinde 
partnerleri, yurt dışında bayileri kanalıyla geniş bir coğrafyaya ulaştırmaktadır.  

Sektörde ki 25. yılını kutlayan Cantek, 45’den fazla ülkede, soğuk depo ihtiyacı olan tüm yatırımcılara çözüm 
ortağı olarak, Türk mühendislik ve teknolojisini dünya soğutma piyasasında başarı ile temsil etmektedir. 
 
Cantek’in Yeni İş Kolu : Cantek Red Meat  

Cantek, 25 yılı aşan mühendislik deneyimini et 
işleme sektörüne aktararak, et işleme alanlarını 
sanata dönüştürdü. 

Her türlü metal işleme ve kalıpçılık 
konusundaki tecrübelerini et işleme tesislerinin 
projelendirilmesiyle taçlandıran RED MEAT ekibi, 
anahtar teslim mezbaha tesisleri kurmaktadır. 
“Dünya standartlarındaki et tesislerimiz takdir 
topluyor ve ülke ekonomilerine katma değer 
sağlıyor.”

Sizin için sizden önce 

Kendi bünyesinde 2.000 m2 kapalı alan üzerine 
kurulu AR-GE bölümünde, soğuk depo ve mezbaha 

tesisleri için ürünler geliştirmekte ve her biri birbirinden güçlü atölyelerden oluşan üretim tesisinde, Cantek 
güvencesiyle hayata geçirmektedir. Bu haliyle Cantek, sizin için sizden önce ilkesiyle; tüm ekipmanları kendi 
bünyesinde üretebilen dünya üzerinde faaliyet gösteren sayılı firmalardan bir tanesidir.

Fotoğraflar ve detaylı bilgi için: www.cantekgroup.com / www.cantek.biz

Cantek Bilim, Kültür ve Eğitim Vakfı 
www.cantekvakfi.org
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TTMD – ISHRAE İşbirliği Antlaşması İmzalandı

TTMD ile ISHRAE (The Indian Society of Heating, Refrigerating 
and Air Conditioning Engineers) arasında 7 Mayıs 2016 
tarihinde işbirliği antlaşması imzalandı. 

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sarven ÇILINGIROĞLU ve 
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR’ın 
yer aldığı imza törenine ISHRAE adına Başkan Sachin 
MAHESHWARI  katıldılar.

Uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla imzalanan bu antlaşma ile taraflar;
•Dernek yayınlarında makale paylaşımında bulunma,
•Eğitim seminerlerinde konuşmacı desteği,
•Uluslararası sempozyumlarda konuşmacı ve katılımcı desteği,
•Karşılıklı uluslararası standartların geliştirilmesi,
•Uluslararası fuarlarda stant desteği,
•Stratejik haber, etkinlik, organizasyon ve duyuruların paylaşımı,
•Sertifikalı eğitimlerde karşılıklı destek gibi bir çok konuda işbirliğinde bulunacaklar. 

Daikin Türkiye, Bayileriyle Birlikte
Kararlı ve Sağlam Adımlarla Yürüyor

Daikin, Türkiye çapında faaliyet gösteren bayileri 
ile Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da bir 
araya geldi. Dört gün süren ve Plsen’deki Daikin 
fabrikasının da ziyaret edildiği gezide, Daikin 
Türkiye yeni dönem hedef ve stratejilerini bayileri 
ile paylaştı. Bayileri ile birlikte Çek Cumhuriyeti’ne 
bir gezi düzenleyen Daikin Türkiye, yeni döneme 
ilişkin hedef ve stratejilerini de açıkladı. Bayileri 
ile birlikte kararlı ve sağlam adımlarla hedeflerine 
ilerleyen Daikin, Türkiye’deki ilk 5 yılda elde ettiği 
performansı artırarak sürdürmeye odaklandı. 

Daikin Ailesi’nin 140 kişilik bir grubunu 2-5 Mayıs 
tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti 
Prag’da buluşturan gezide, Daikin’in Plsen’deki üretim tesisleri de ziyaret edildi. Daikin Europe Başkanı 
Masatsugu MINAKA’nın da bayiler ile bir araya geldiği gezide, yeni dönem hedef ve stratejilerinin paylaşıldığı 
bir de toplantı düzenlendi. “Kararlı ve sağlam adımlarla yürüyoruz” başlığıyla Prag Hilton Oteli’nde gerçekleşen 
toplantının açılış konuşmasını yapan Daikin Türkiye CEO’su Hasan ÖNDER, yaşanan gelişmeleri şu sözlerle 
anlattı: “Temmuz 2011’den bu yana Daikin çatısı altında faaliyet gösteriyoruz, alanında dünya lideri olan 
Daikin gibi bir markanın gücü ile son 5 yılda çok önemli işlere imza attık. Bu başarı; elbette Daikin gibi bir 
dünya devinin Türkiye’ye duyduğu güvenin sonucu ancak aynı zamanda, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel 
ve dinamizmin ve elbette Türk insanının da çalışkanlığı ve azmi ile neler başarabileceğinin göstergesi. Aslında 
yapılanma yılları olan ilk 5 yılımızda nasıl müthiş bir büyüme performansı yakaladıysak, önümüzdeki 5 yılda 
da aynı başarıyı ihracatta göstermek istiyoruz. Daikin Türkiye olarak büyürken, iklimlendirme sektörünün 
Türkiye’deki gelişimine katkıda bulunan çalışmalarımızı da devam ettireceğiz.” 

Bu 5 yıldaki büyümenin rakamlara da yansıdığını söyleyen Önder, sözlerine şöyle devam etti: “2011 yılında 
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339 milyon ciromuz ve 550 çalışanımız varken 2015 yılını 760 milyon ciro ve 888 çalışanla tamamladık. 
Bu sayede ilk 5 yılımızda ciro ve istihdamda yüzde 100’leri aşan oranlarda büyüme kaydettik. Yeni döneme 
ilişkin hedeflerimiz de aynı performansı sürdürmek üzerine kurulu. Bu yıl, ciromuzu 1 milyar lira seviyesine 
çıkarırken, çalışan sayışımızı da 1.000 kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Aslında yapılanma yılları olan ilk 5 
yılımızda nasıl müthiş bir büyüme performansı yakaladıysak, önümüzdeki 5 yılda da aynı başarıyı ihracatta 
göstermek istiyoruz. Şu an sektörün en geniş ürün gamına sahip markasıyız; bireysel split klimalardan mucidi 
olduğumuz VRV denilen ticari sistemlere kadar farklı mekanlara farklı çözümler sunan bir şirketiz. Hedefimiz, 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iklimlendirme sektörüne öncülük etmek. ”dedi.

Arçelik A.Ş.’nin Teknoloji Çözümleri Vodafone Arena’da Yepyeni Bir Futbol 
Deneyimi Sunuyor

Arçelik A.Ş., Beşiktaş JK’nın yeni stadı Vodafone Arena’nın 
aydınlatma, iklimlendirme ve dijital görüntüleme 
sistemlerini geliştirerek bir ilke imza attı. Arçelik A.Ş. 
Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can 
DINÇER, “Vodafone Arena için aydınlatma, iklimlendirme 
ve dijital görüntüleme alanında en yenilikçi teknoloji 
çözümlerini uyguladık. Uyguladığımız proje ile Avrupa’nın 
en aydınlık stadyumu olan Vodafone Arena, esnek ve hızlı 
iklimlendirme sistemiyle de dünyada alanında en yüksek 
enerji verimliliğine sahip stat olma özelliğine kavuştu. 
Projelerimiz Vodafone Arena’nın yeşil bina sertifikası 
almasında önemli rol oynayacak” dedi.

Yenilikçi teknolojilerin lider şirketi Arçelik A.Ş., kurumsal alanda da büyük projelere imza atıyor. Beşiktaş JK’nın 
yeni stadyumu Vodafone Arena’nın aydınlatma, iklimlendirme ve dijital görüntüleme alanındaki sistemlerini 
geliştiren Arçelik A.Ş., tribün ve televizyon başındaki seyircilere yepyeni bir futbol deneyimi sunacak. 

Saha aydınlatmasında kullanılan ve titreşim yaratmayan en gelişmiş plazma aydınlatma sistemi (PLS) ile 
Vodafone Arena, 3500 lux aydınlatma değeri ile Avrupa’nın en aydınlık stadyumu olma özelliğine kavuştu. 
Futbolcuların gölgelerinin zemine düşmesini engelleyen sistem aynı zamanda 4K televizyon çekimleri için 
de en uygun ışığı sağlıyor. Yavaş çekimlerde (slow motion) gözlenen titreşim sorununu ortadan kaldıran 
PLS, televizyon başındaki seyirciler için maç izleme keyfini katlayacak. Moda, sanat, spor, şirket toplantıları 
gibi organizasyonlar için bir yaşam merkezine dönüşebilen Vodafone Arena’nın farklı alanlarında aynı anda 
ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılayabilen esnek iklimlendirme sistemi VRS (değişken debili klima sistemi) 
ise alanında dünyanın en verimli sistemi olma özelliği taşıyor. Beşiktaş JK’nın “efsane sponsoru” Beko’nun 
sağladığı, merkezi yayın ve dijital bilgilendirme uygulamalarına imkan sağlayan UltraHD (4K) destekli 325 
video wall ve stadın tamamındaki 700’den fazla ekran Vodafone Arena’da dijital görüntüleme alanında bir 
şölen sunuyor. Arçelik A.Ş. Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Can DINÇER, “Beşiktaş JK ile uzun 
yıllara dayanan köklü sponsorluk ilişkimizi pekiştiren bir projeye imza attık. Vodafone Arena için aydınlatma, 
iklimlendirme ve dijital görüntüleme alanında en yenilikçi teknoloji çözümlerini uyguladık. Uyguladığımız proje 
ile Avrupa’nın en aydınlık stadyumu olan Vodafone Arena, esnek ve hızlı iklimlendirme sistemiyle de dünyada 
alanında en yüksek enerji verimliliğine sahip stat olma özelliğine kavuştu” dedi. 

“Tribün ve TV başındaki seyirciler için yeni bir deneyim”

Arçelik A.Ş.’nin Vodafone Arena’nın saha aydınlatmasında aydınlatma titreşimi yaratmayan en son teknoloji 
plazma aydınlatma (PLS) sistemlerini projelendirerek uyguladığını söyleyen Dinçer, “Vodafone Arena, Türkiye’de 
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FIFA Class 5 kriterlerinde yer alan yatay ve dikey aydınlatma seviyelerini yakalayan ilk stat oldu. 3500 lux ışık 
seviyesi ile “Avrupa’nın en aydınlık stadı” olma özelliğini kazandı. Bu özellik 4K TV çekimlerinin en yüksek 
performansta yapılmasına imkan tanırken, TV başındaki futbolseverlere de eşsiz bir maç izleme deneyimi 
de sunuyor. Stadyumun iç ve dış bölgelerinde uyguladığımız LED aydınlatma çözümleri ile ışıklandırmanın en 
yüksek standartlarda gerçekleşmesini sağlıyoruz” dedi.

“Yeşil bina sertifikası almasında önemli rol oynayacak”

Arçelik A.Ş.’nin enerji verimliliğine büyük önem verdiğinin altını çizen Can DINÇER, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Isıtma ve soğutma alanında yine en son teknolojiyi ve kullanım kolaylığı sağlayan ısı geri kazanımlı VRS 
sistemini kullandık. Maç günleri dışında müze, moda, kurumsal toplantılar gibi farklı etkinlikler için kullanılmak 
üzere tasarlanan stadyum için en uygun sistem olarak belirlenen VRS sayesinde Vodafone Arena, dünyada 
alanında en yüksek enerji verimliliğine sahip stat oldu. Geliştirdiği teknolojilerle, küresel enerji verimliliğinin 
öncüsü olan Arçelik A.Ş., iklim değişikliği ile mücadeleye büyük önem veriyor. Geliştirdiğimiz projenin 
sağlayacağı verimlilik, Vodafone Arena’nın yeşil bina sertifikası almasında da önemli rol oynayacak.”

Tasarım ve Konfor 
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen Klimada Buluştu

Üstün teknolojik ürünleri ve özgün mühendislik 
yaklaşımına sahip dünya devi Mitsubishi Electric, 
şık tasarımıyla dikkat çeken Kirigamine Zen serisi 
klimaları ile yüksek enerji verimliliğini estetikle 
buluşturuyor. İsmini Japonya’nın ünlü Kirigamine 
tepelerinden ve özünde sadeliği barındıran Zen 
felsefesinden alan Kirigamine Zen klimalar, 
soğutmada sezonsal verimlilik kriterlerine göre en 
verimli sınıf olan A+++ enerji sınıfında yer alıyor. 

Siyah, beyaz ve gümüş renkleri ile farklı zevklere hitap eden Mitsubishi Electric Kirigamine Zen klimalar, beş 
farklı kapasite seçeneği ile  her ihtiyaca uygun çözümü sunuyor. Asil ve sade tasarımı ile her türlü iç mimari 
yapıya uyum sağlayan Kirigamine Zen klimaların beyaz rengi ferahlığı, siyah rengi sofistike çarpıcılığı ve 
gümüş rengi zarafeti temsil ediyor. Mekanlara şıklık katan Kirigamine Zen klimaların parlak yüzeyi ise kolay 
temizlenebilmesi sayesinde ilk günkü yapısını uzun yıllar koruyabiliyor.

Doğal hava

Mitsubishi Electric patentli üfleme ağzı, çift kanat tasarımı sayesinde ısıtma ve soğutma modunda havanın 
en konforlu ve homojen şekilde ortamda dağılmasını sağlıyor. Oluşturulan doğal akış, kullanıcıyı rahatsız 
edebilecek hava çarpmalarını engelleyerek ortamı hızlı ve verimli bir şekilde iklimlendiriyor.

Zen serisi klimalar, salınımlı hava akımı yaratarak, konfor kaybı yaşatmadan, kullanıldığı alanı ilave yüzde 
20’ye varan enerji tasarrufu ile iklimlendiren “Econo-Cool” fonksiyonuna sahiptir. Ayrıca düzenli bakımı 
yapıldığında filtreleme özelliğini 10 yıla kadar koruyan Nano Platinium Filtresi, hem iç hem de dış ünitedeki 
düşük ses gücü seviyesi, servis hizmetini hızlandıran arıza tespit sistemi ile birçok konfor, verim ve iç hava 
kalitesi teknolojilerini bünyesinde barındırıyor.

Mobil klima kontrolü

Günümüzün planlı yaşam ihtiyacına cevap verebilecek bir fonksiyon olarak Mitsubishi Electric Kirigamine 
Zen klimalarda bulunan günlük ve haftalık programlama özelliği ile kullanıcılar cihazlarını istedikleri zaman 
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çalışmak üzere ayarlayabiliyor. Açma-kapama programlaması sağlayan 
günlük programlama fonksiyonunun yanı sıra, her güne dört farklı komut 
ile toplamda 28 ayrı tanımlama yapılabilen haftalık programlama sistemi, 
cihazların detaylı ve otomatik kontrol edilmesini sağlıyor.

Mitsubishi Electric ayrıca, klima kontrol özgürlüğü sunan ve opsiyonel 
olarak kullanılabilen bulut tabanlı çözümü MELCloud ile klimaları internet üzerinden bilgisayar, tablet veya 
akıllı telefon ile her yerden kumanda etmeyi de mümkün kılıyor. MELCloud teknolojisi ile kayıtlı birden fazla 
klimanın ayrı ayrı açılıp kapanması sağlanabiliyor, çalışma fonksiyonu, ayar sıcaklığı, fan hızı ve kanat üfleme 
açısı değiştirilebiliyor. Zaman içerisinde dış ortam sıcaklığı, ayar sıcaklığı gibi çeşitli raporlar alınıp klima 
kullanım alışkanlıkları irdelenebiliyor. Bu sayede daha fazla tasarruf etmek için verimli bir klima yönetim 
modeli oluşturulabiliyor.

Kompakt yapı

Mitsubishi Electric fabrikalarının doğaya dost üretim anlayışıyla, son teknoloji ve yüksek işçilik kalitesinin 
sinerjisinde üretilen Kirigamine Zen klimalarda kullanılan yüksek verimli kompresör ve ısı değiştiriciler, serinin 
tüm kapasitelerinin tek bir kompakt kasa içerisinde yer almasını sağlıyor. Genişliği sadece 895 mm, derinliği 
ise 195 mm olan iç ünite ebatları, cihazların montaj yeri alternatiflerini artırıyor, iç mimarinin estetiği içerisinde 
uyum içinde var olmasını garanti ediyor. Ayrıca bu seri cihazlar bir iç üniteye bir dış ünite montajı ile mono 
split olarak veya yer tasarrufu sağlayan ve sekiz iç üniteye kadar bağlantı yapılabilen tek bir dış üniteyle multi 
sistem olarak da kullanılabiliyor.

Var olan klima tesisatına uyum 

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen serisi klimalar, var olan klima tesisatına uyum sağlayan bir teknolojiye 
sahip. Böylece, evin dekorasyonuna önemli ölçüde müdahalede bulunmadan montaj süresi ve maliyetlerinde 
avantaj sağlanıyor.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

EXPO 2016 Antalya’nın İklimlendirmesi Alarko Carrier Tarafından Sağlanıyor

Alarko Carrier, 23 Nisan - 30 Ekim tarihleri arasındaki 6 
aylık süreçte, 200 binden fazla sosyal ve kültürel aktivitenin 
yapılacağı Expo 2016 Antalya’nın bazı bölümlerinin 
iklimlendirmesini sağlıyor. Bu kapsamda Alarko Carrier, fuarın 
VIP binasında, basın merkezinde, restoranlar sokağında, çim 
amfide, depo alanında, sergi ve sanat çalışmaları ile kafelerin 
yer aldığı binalarda, yüksek verime sahip 50UH serisi çatı tipi 
klimalarıyla kalite ve güvenceyi bir arada sunuyor. 

Alarko Carrier, serviste mükemmellik anlayışı, yenilikçi ve 
konusunda uzman ekibiyle çatı tipi klimalarını Eurovent 
sertifikalı olarak üretiyor. Firma, geliştirdiği 48UA/UH ve 

50UA/UH serileriyle, 2004 yılından beri kolay montaj ve devreye alma özelliği sayesinde dünyada birçok 
önemli projeye imza atıyor. 
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Danfoss, Sanayide Tasarrufu Anlatmak için 2645 Km Yol Aldı

Motor Kontrol, ısıtma ve soğutma sistemleri alanında faaliyet gösteren Danfoss, en yeni teknolojilerini 
tanıtmak üzere teknoloji Tır’ıyla çıktığı Türkiye turunu tamamladı. 8 şehirde 11 organize sanayi bölgesinde 

binin üzerinde ziyaretçiye ulaşan Danfoss Teknoloji Tır’ı, 12 günde toplam 2645 km yolculuk yaptı.

Isıtma, soğutma ve motor kontrol sistemleri alanında dünya liderlerinden biri olan Danfoss’un dünyayı gezen 
Teknoloji Tır’ı Türkiye turunu tamamladı. 8 şehirde 11 organize sanayi bölgesine ulaşan Danfoss satış ve 
pazarlama ekibi, motor kontrol sistemlerinin sağladığı tasarrufu ve Türkiye ekonomisine katkılarını üreticilere 
anlattı.

12 günde 2645 km 

Danfoss Teknoloji Tır’ı ilk durağı İstanbul İkitelli OSB’den yola çıktı ve Tekirdağ Çorlu Orion AVM, İstanbul 
Perpa, İstanbul Tersaneler Bölgesi Girişi, Gezbe Şekerpınar, Konya Büsan OSB, Adana OSB, Gaziantep 3. OSB, 
Ankara İvedik OSB rotasını izledi. 2645 km yol alan ve son olarak yine İstanbul Dudullu OSB’de duraklayan 
Teknoloji Tır’ı binin üzerinde ziyaretçiye ulaştı. Özellikle meslek liseleri teknoloji Tır’ına yoğun ilgi gösterdi, 
200’ün üzerinde meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri Danfoss Teknoloji TIR’ında misafir edilerek güncel 
teknolojiler hakkında bilgi verildi. Ziyaretçiler, Danfoss çözümlerini 3 boyutlu olarak tanıma fırsatı yakaladıkları 
sanal gerçeklik gözlüğüne özel ilgi gösterdiler.

Danfoss Teknoloji Tır’ı ziyaretçileri VLT ve VACON sürücülerini yakından incelediler. Danfoss’un profesyonel 
ekibi teknoloji TIR’ın merak edilen tüm soruları yanıtladı. Danfoss Motor Kontrol ürünlerinin endüstriyel ve 
altyapı uygulamalarında %40’lara varan enerji tasarrufunu nasıl sağladığı, programlanabilme ve kullanım 
pratikliği gibi önemli özellikleri detaylı olarak anlattı.
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EXPO 2016 Antalya’nın İklimlendirmesi Alarko Carrier Tarafından Sağlanıyor

Dünya’da hızla artan nüfus yoğunluğu ve değişen 
tüketici davranışları; taze, dondurulmuş ve hazır gıda 
ürünlerine yönelik talebi yaratıyor. Bu talep; nakliyat 
ve depolama için soğuk zincir sistemlerine olan 
ihtiyacı da hızla arttırıyor. 1 – 4 Eylül 2016 tarihlerinde 
İstanbul Fuar Merkezi, CNR Expo’da gerçekleşecek 
WorldFood Istanbul’da yer alacak Soğuk Zincir Lojistik, 
Ekipman ve Teknolojileri Özel Bölümü - ColdChain Expo 
Eurasia; bölgenin soğuk zincir sektörüne yönelik “ilk 
uzmanlaşmış etkinliği” olarak ön plana çıkıyor. 

ColdChain Expo Eurasia, sektörün 2020 yılına kadar %13,9 büyümesine katkı sağlayacak

Global Cold Chain Alliance başta olmak üzere, Türkiye’de Soğuk Zincir Lojistiği Derneği ve UTİKAD tarafından 
desteklenen bu özel bölüm, eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek konferansa ev sahipliği yapacak.  Sektördeki 
en son gelişmeler akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla ele alınacak. Konferans aynı 
zamanda soğuk zincir sektörünün gelişmesine ve globalleşmesine destek sağlayacak. 

Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey tarafından düzenlenen 24. Uluslararası 
Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood Istanbul; bu sene ilk kez düzenlenecek olan ColdChain 
Expo Eurasia özel bölümüne ev sahipliği yapacak. Avrasya Bölgesi’nin soğuk zincir sektörüne yönelik ilk 
uzmanlaşmış etkinliği olan bu özel bölüm, Soğuk Zincir Hizmetleri, Soğuk Nakliyat ve Ekipmanları, Soğuk 
Depolama ve Ekipmanları konusunda faaliyet gösteren firmalara yeni iş ve işbirliği fırsatları yaratacak. Özel 
bölüm kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerin soğuk zincir sektörünün 2020 yılına kadar %13,9 
büyümesine katkı sağlayacak. 

ColdChain Expo Eurasia; Yiyecek Üretimi ve Tedariği, Meyve ve Sebze, Et ve Süt Ürünleri, Deniz Mahsulleri 
ve Balık, Dondurulmuş ya da Soğutulmuş Gıda Ürünleri, Tarım ve Bahçecilik, Toptancılık, Dağıtım ve 
Perakendecilik, Nakliyat, İlaç Ürünleri ve Sağlık Hizmetleri, Soğuk Depo Sahipleri ve HORECA (Otel, Restoran, 
Kafe) gibi sektörlerde ısı kontrollü nakliyat, depolama ve kaldırma ürün ve hizmetlerine sahip olan, bunları 
kiralayan ya da yöneten profesyonelleri bir araya getirecek. 

ITE Turkey Hızlı Tüketim & Enerji Grup Direktörü Atilla MARANGOZOĞLU “Gıda ürünlerinin üreticiden nihai 
tüketiciye kadar özelliklerini ve gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu koruyabilmesi için soğuk muhafaza, 
soğuk taşıma ve benzeri işlemlere ihtiyaç duyuluyor. Gıda sektöründeki son trendlere baktığımızda ise taze, 
dondurulmuş ve hazır gıda ürünlerine yönelik talebin arttığını görüyoruz. Bu ürünlerin nihai tüketiciye ulaşması 
için soğuk zincir sistemlerine olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Sektörün bu ihtiyaçları doğrultusunda Soğuk 
Zincir Lojistik, Ekipman ve Teknolojileri Özel Bölümü - ColdChain Expo Eurasia’yı, 24. WorldFood Istanbul 
kapsamında gerçekleştirmeye karar verdik. Katılımcı ve ziyaretçilerimiz sürdürülebilir büyüme potansiyeli 
olan Avrasya Bölgesi’nde yeni iş ve iş birliği fırsatları yakalama imkânı bulurken; sektörle ilgili son gelişmeleri 
konu alan konferans deneyim ve bilgi paylaşımlarını beraberinde getirecek.” dedi.

1 – 4 Eylül 2016 tarihlerine arasında İstanbul Fuar Merkezi, CNR Expo’da gerçekleşecek 24. Uluslararası Gıda 
Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood Istanbul ve 31. Uluslararası Ambalaj Paketleme ve Gıda İşleme 
Sistemleri Fuarı - Ipack Turkey gıda ve ambalaj sektörlerini bir araya getirecek. Eş zamanlı düzenlenen fuarlar, 
her iki sektörün gelişmesi, büyümesi için fırsatlar sunacak. WorldFood Istanbul’da bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek 
“Soğuk Zincir Lojistik, Ekipman ve Teknolojileri Özel Bölümü - ColdChain Expo Eurasia” ve “Gıda Katkıları Özel 
Bölümü - Ingredients Turkey’in yanı sıra, Ipack Turkey’de “Gıda İşleme Makine ve Ekipmanları Özel Bölümü 
WorldFoodTech” ilk kez yer alacak. 

www.coldchain-eurasia.com
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