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ESSİAD Yönetim Kurulu

Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Suat KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

Turan MUŞKARA
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

Ömer BARLAS
Sayman

A. Sait GÜRSÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ebru KARAKIRAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ÜMMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Güray KORUN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Serhan GÜNDOĞAR
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Can İŞBİLEN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Murat BAŞARAN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Duygu ÖZTAŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ümit ÇALLI
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Aylin GEL
Genel Sekreter
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B a ş k a n d a n

Kıymetli Üyelerimiz,

Oldukça sıcak geçen bir Haziran ayını daha geride bırakmış bulunuyoruz. 
Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar son yılların Haziran ayı ortalamalarının 
üzerinde olmakla birlikte yağış miktarı da ortalamaların oldukça altında 
idi. Küresel ısınmanın etkilerini yoğun olarak yaşadığımız bu dönemde 
soğutma sektörünün kıymeti sanırım daha iyi anlaşılıyor. 

Dernek faaliyetlerimiz bu ayda hız kesmeden devam etmiştir. 
Yönetim Kurulu olarak üye ziyaretlerimizi yapmaya devam ediyoruz. 
Ziyaretlerimizde, siz değerli üyelerimiz ile olan ilişkilerimizi güçlendirip, 
sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına derneğimizden beklentilerinizi 
öğrenerek değerlendirmeler yapıyoruz.

Derneğimizin de proje ortağı olduğu “Geleceğe Değer Katmak” isimli projenin ilk toplantısı İzmir Kalkınma 
Ajansının ev sahipliğinde yapılmıştır. Toplantıya, yurt içi ve yurt dışından diğer proje ortakları da iştirak 
etmişlerdir.

Bu ay da derneğimizin uzun süredir yürüttüğü  Okuldan İşe Projemiz kapsamında sektör sunumu ve teknik 
gezi gerçekleştirilmiştir. Bu projemize destek veren üyelerimize bir kez daha teşekkür ederiz. 

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Derneğimizin sizler için yürüttüğü projelerden olan ESEM (ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi) ve II. URGE 
(Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi) kapsamında düzenlenen eğitimlerimize katılımlarınızı 
bekliyoruz. Bu eğitim başlıklarının sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlandığını bir kez 
daha hatırlatmak isteriz.

Yürüttüğümüz tüm projelerimize siz kıymetli üyelerimizin katılımı bizleri son derece mutlu etmektedir.

Daima güzellikleri paylaşmak dileği ile...

Suat KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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ÜYE ZİYARETLERİMİZ
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Başkan Yardımcıları Suat KARAKAŞ ve Turan MUŞKARA, 
Sayman Ömer BARLAS, Yönetim Kurulu Üyesi Güray KORUN ile Genel Sekreter Aylin GEL’in katılımları ile 07 
Haziran 2016 tarihinde Üye Ziyaretleri gerçekleştirildi.

Ergül Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Halil GÜLADA,  Gürçelik Day. Tük. Mam. Genel Müdürü Rüyam OFLAZ, 
ACS Klima Genel Müdürü Devrim ERKMEN ve Genel Müdür Yardımcısı Çağrı ERKMEN, SEVEL Dondurma 
Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ERİŞ ve Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan SEVEL 
Dondurma Makinaları Genel Müdürü Murat KURTALAN, ile ATC Air Trade Centre Fabrika Müdürü Göksel KILAV 
ziyaret edilerek dernek faaliyetleri ve yürütmüş olduğumuz projeler hakkında bilgi verildi.

Ergül Teknik

Sevel Dondurma Mak. ACS

Gürçelik

ATC

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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“Geleceğe Değer Katmak” Proje Toplantısı İZKA’da Gerçekleştirildi.

ESSİAD’ın proje ortağı olduğu Sivil Toplum Diyaloğu – IV. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 
Hibe Programı kapsamında desteklenen Geleceğe Değer Katmak başlıklı projenin ilk toplantısı İzmir’de 
gerçekleştirildi. 

İzmir Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Associazione Tecnici Del Freddo (ATF) 
(İtalyan Soğutma Derneği) Genel Sekreteri Dr. Marco BUONI, LAMORO Kalkınma Ajansı Dr. Simone PORTA, 
Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan Ceyhan ÇİÇEK, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep TANSUĞ, 
Program Yönetim Birimi Başkanı H. İ. Murat ÇELİK, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı 
Hülya ULUSOY SUNGUR, Karma Danışmanlık’tan Fevzi DOĞU, Zobu Danışmanlık’tan Hakan ZOBU ile ESSİAD’ı 
temsilen Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül Sever MENKÜ katıldı. 

İtalya Piedmont bölgesi ve İzmir EHİS küme dernekleri; ATF ve ESSİAD ile birlikte ilgili bölgelerin Kalkınma 
Ajansları; LAMORO ve İZKA işbirliği ile değer zinciri analizinin yapılacağı projede sektörün rekabet gücünü 
artıracak politikalar üretilip hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilmesi 
planlanan Geleceğe Değer Katmak isimli konferansa ilişkin detaylar görüşüldü.



501/06/2016 - 30/06/2016  Sayı: 58

e-bülten
e s s i a d

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

TACSO – STGM Yardım Masası İzmir’de İhtiyaç Analizi Toplantısı Gerçekleştirdi

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları İçin Fon Rehberi kuruluşu olan TACSO (Technical  Assistance   Civil Society 
Organisations) ve STGM (Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi) Yardım Masası İzmir’de ihtiyaç analizi toplantısı 
gerçekleştirdi. STGM ve TACSO’nun 10 yılı aşkın süredir sivil toplum örgütlerine verdiği destekleri güçlendirmek, 
çeşitlendirmek ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlemek için yerelde faaliyet gösteren Sivil 
Toplum Örgütleriyle buluştuğu ve 50’ye yakın sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı toplantıya ESSİAD’ı 
temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı İzmir Şubesi Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Ceyhan Çiçek, Bornova 
Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörü Şahin DOĞAN’ın yer aldığı toplantıda İzmir ve bölgesinde 
sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek çalışmalara yön 
verilebilmesi açısından; savunuculuk, iletişim, sosyal medya, sivil toplum örgütlerinin kaynaklara erişimi gibi 
konularda daha fazla destek yaratmak için yapılabilecekler planlandı. 

KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü’nün KOBİ Gelişim Programı 
Kapsamında Proje Teklif Çağrıları Bilgilendirme 
Toplantısı Makina Mühendisleri Odası ev 
sahipliğinde gerçekleşti. Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi Marmara Salonu’nda gerçekleştirilen ve 
ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katıldığı etkinlikte, 
KOSGEB KOBİ Uzmanı Mehmet Çağan SARI proje 
teklif çağrıları hakkında bilgilendirmede bulundu. 

KOSGEB Yeni Projeler Tanıtım Toplantısı MMO İzmir Şubesi’nde Gerçekleşti
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ESSİAD OKULDAN İŞE PROJESİ

Terkan Isı ve Termokar / 08 Haziran 2016

Teknik Gezi

Terkan Isı San. ve Tic. Ltd. Şti.

08 Haziran 2016 tarihinde Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile ESSİAD üyelerinden Terkan ve 
Termokar firmalarına teknik gezi düzenlendi. Öğrencilerin, fabrikaların üretim süreci ve cihazların kullanımları 
ile ilgili bilgi sahibi oldukları teknik gezide; Turan ERKAN öğrencilere uygulamalı eğitim verdi. Termokar 
gezisinde üretim süreçleri, kalite test aşamaları anlatıldı. AIESEC İzmir Şubesi İş Geliştirme Departmanı 
Direktörü Ahmet Oğulcan YILMAZ tarafından “Global Talent” isimli Öğrenci Değişim Programı ile ilgili sunum 
gerçekleştirildi.

Katkılarından dolayı Terkan Isı Yönetim Kurulu Başkanı Turan ERKAN, Termokar Genel Müdürü Feridun 
ŞİMŞİR, Satış Müdürü Elif EKEN, Planlama ve Satınalma Müdürü Adem ÇAKMAR, Mühendislik, Üretim ve 
Satış Koordinatörü Özkan KAZGAN ve Satış Mühendisi Berkay OLUK’a ve AIESEC İzmir Şubesi İş Geliştirme 
Departmanı Direktörü Ahmet Oğulcan YILMAZ’a teşekkürlerimizi sunarız.

Termokar Isıtma Soğutma Klima Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
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ESSİAD Eğitim Takvimi

Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Haziran ayında doğan;
Sayın A. Emre AKDOĞAN,
Sayın Ahmet TAŞLIOĞLU,
Sayın Arif HEPBAŞLI,
Sayın Burak Serkan ÇAKIR,
Sayın Buray ALBAŞ,
Sayın Can İŞBİLEN,
Sayın Deniz ZEYBEL,
Sayın Erdal TEKAN 
Sayın Murat ÜNLÜ,
Sayın Musa Ferit ÖZKAN,
Sayın Seda YILDIZ,
Sayın Yusuf TÜRKOĞLU,
Ve Yüksek İsitşare Kurulu Üyelerimizden Sayın 
Erdal TEKAN’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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SOSİAD, AREA’da

İSKİD Merkezi İklimlendirme Sistemleri Komisyonu Tarafından AHU Ecodesign Semineri Gerçekleştirildi

Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği (SOSİAD), Air Conditioning and Refrigeration European Association 
(AREA) 23. üyesi oldu. 

1988 yılında kurulan AREA (www.area-eur.be) ulusal soğutma, klima ve ısı 
pompası (RACHP) dernekleri, müteahhitleri ve teknisyen/mühendislerini 
temsil eden bir Avrupa konfederasyonudur. 20 Avrupa ülkesinden toplam 
yıllık 20 milyar Euro’ya yaklaşan ciroya sahip küçük ve orta ölçekli 13.000 
şirketi ve 110.000 çalışanını temsil eden 23 ulusal derneğin sesidir.

13-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında İrlanda’nın başkenti Dublin’de yapılan 
ve SOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç ASLANTAŞ ve Onursal Üye-AREA 
ile İlişkiler Komisyonu Başkanı Dr. Kadir İSA tarafından temsil edildiği AREA 
genel kurul toplantısında SOSİAD’ın üyeliği oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Toplantıda ayrıca yeni AREA yönetim kurulu belirlenmiş ve 2016-2018 
dönemi AREA Başkanlığı’na yeniden İsveç’ten Per JONASSON seçilmiştir.

SOSİAD’ın üyeliği ile ilgili AREA Başkanı Per JONASSON yayımladığı 
basın bildirisinde “AREA büyümeye devam ediyor ve SOSİAD’ın üyeliği ile 
kesinlikle daha da güçlenecektir. Türkiye’nin katılımı, AREA’nın özellikle 
UNEP ile yapacağı çalışmaların uluslararası düzeydeki kapsamını 

genişletmesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, biz de bu genel kurulda aldığımız kararla dünyadaki 
servis yüklenicilerini bünyesinde barındıran diğer derneklere açılmaya ve gözlemci statüsünde AREA’da 
bulunmalarına imkan sağladık.” demiştir. SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin TERZİBAŞIOĞULLARI yaptığı 
açıklamada; “SOSİAD ve AREA’nın amaçları, görevleri ve faaliyetleri yan yana konduğunda sinerji oldukça 
açıktır. Bu durum, SOSİAD’ın neden üye olmak istediğinin açık göstergesidir. Böylece, AREA üye ülkeleri ve 
potansiyel olarak diğer ülkelerdeki müteahhitler, eğitimciler, mühendisler ve montajcıları biraraya getirme 
fırsatımız olacaktır.” ifadesini kullanmıştır.

İSKİD Merkezi İklimlendirme Sistemleri Komisyonu tarafından organize edilen “Klima Santrallerinde Eko 
Tasarım (Ecodesign) Regülâsyonları” Semineri The Marmara Taksim Otelinde gerçekleştirildi.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner YÖNET’in yaptığı 
açılış konuşmasından sonra MİSK Komisyon Başkanı Volkan 
ARSLAN, panelin üretici ve tedarikçi firmaların güncel konularda 
bilgilendirilmesi için yapıldığını belirterek bu tür etkinliklerin devam 
edeceğini belirtti.

Dinamik Proje firmasından Zühtü FERAH’ın oturum başkanlığını 
yaptığı seminerde konuşmacı olarak, Avrupa Birliği Komisyonu’ndan 
David POLVERINI ve Eurovent’ten Igor SIKONCZYK güncel 
olarak Avrupa ve Avrupa Birliği üye ülkelerindeki Eko Tasarım 
regülasyonları ile ilgili sunumları gerçekleştirdiler. Regülâsyonların 

üye olan ülkeler için bağlayıcı özellikte, diğer ülkeler için sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu belirttiler. 
2016 yılı başında Avrupa’da klima santralleri ile ilgili yürürlüğe giren ve 2018 yılında ikinci aşaması yürürlüğe 
girecek olan 1253/2014 ve 1254/2014 no’lu Eko Tasarım regülâsyonları hakkında bilgiler aktarıldı. Üretilen 
cihaza Avrupa ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde yürürlükte olan bütün regülâsyonlara uyuyorsa CE etiketi 
konulmalı, regülâsyonlara uymuyor ise CE etiketi konulmaması gerekiyor. Avrupa ve Avrupa Birliği üye 
ülkelerinde projelerde kullanılan iklimlendirme cihazlarında ısı geri kazanım ünitesi kullanılması zorunlu olup, 
enerji etiketlemesine göre sınıflandırma yapılmaktadır.
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Alfa Laval Türkiye ve Frigoduman İzmir’de Seminer Verdi

ODE, Turquality’de İkinci 5 Yıla Hak Kazandı

Alfa Laval ve Frigoduman işbirliğinde, Alfa Laval Shell&Tubes 
Pazar Geliştirme Müdürü Piergiorgio BARBATO’nun sunumu 
ile 26 Mayıs 2016 tarihinde Frigoduman Merkez Ofisi 
Seminer Salonu’nda Alfa Laval kullanıcılarına yönelik seminer 
gerçekleştirildi.

İzmir ve Türkiye’nin diğer illerinden Alfa Laval kullanıcılarının 
katılımı ile gerçekleştirilen ve Alfa Laval Türkiye ekibi ile Piergiorgio 
BARBATO’nun Shell&Tube ve lehimli plakalı ısı eşanjörleri üzerine 
detaylı bilgi paylaşımı yaptığı seminere katılımcılar yoğun ilgi 
gösterdi. 

Frigoduman Soğutma, müşterilerini bir seminerde daha bir araya getirmenin mutluluğunu yaşarken, 
önümüzdeki dönemlerde, her zaman olduğu gibi, müşterilere yönelik aktivitelerin ve yeniliklerin geleceği 
bilgisini paylaştı.

2010 yılında dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı TURQUALITY® Destek Programı’na 
katılan ODE, sürdürdüğü başarılı çalışmalarıyla 5 yıl daha destek almaya hak kazandı.

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla yerel bir güçten, global bir marka 
olma yolunda hızla ilerleyen ODE Yalıtım, 30. yılında gurur veren 
bir başarıya daha imza attı. 2 Mart 2010 tarihinde TURQUALITY® 
Destek Programı’na katılan ilk yalıtım markası olan ODE’nin, 5 yıl 
boyunca sürdürdüğü çalışmalar, Ekonomi Bakanlığı’nca oluşturulan 
Performans Değerlendirmesi çerçevesinde analiz edilerek, 
destek sürecinin 5 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Ekonomi 
Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada sürecin uzatılmasına etki 
eden faktörler; program kapsamındaki desteklerden yararlanma 
seviyesi, satış hacmi, marka gücü, katma değer, markanın 
finansal gücünde sağlanan artış, markalaşma yol haritasında 
yer alan projeleri gerçekleştirme seyri ile yıllar itibariyle marka 

bilinirliğindeki artış olarak sıralandı.

Orhan Turan: Bu Başarı ODE Ailesi’nin

Globalleşme vizyonu doğrultusunda yatırımlarına ve faaliyetlerine hız verdikleri bir dönemde, Turquality’ye 
bir 5 yıl daha kabul edilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten ODE Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan TURAN, “ODE olarak, 5 yıl boyunca TURQUALITY® Destek Programı kapsamında kurumsallaşma, 
markalaşma ve pazarlama gibi birçok alanda önemli destekler aldık. Ernst&Young firması danışmanlığında 
hazırladığımız 5 yıllık stratejik iş planı ve gelişim yol haritamız Bakanlık tarafından onaylandı ve teşviklerden 
yararlanmaya başladık.” dedi. Son 5 yılda sektörün en hızlı büyüyen firması olduklarını da ekleyen Turan, 
“Yalıtım sektöründe global arenada Türkiye’yi temsil ederken, bir yandan da Türkiye’yi büyütmeye ve marka 
değerimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Bu başarıda, ODE Ailesi’nin katkısı büyüktür. ODE olarak;  kaliteli 
insan gücümüz, güçlü bayi ağımız ve yeni yatırımlarımızla önümüzdeki 5 yıllık süreçte hep birlikte çok daha 
büyük başarıları paylaşacağımızdan eminim” diye vurguladı.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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Form Şirketler Grubu 44 Yıldır Dunham Bush’un Türkiye Temsilciliğini Seçkin Projelerle Sürdürüyor

1972 yılından beri Dunham-Bush firmasının Türkiye temsilciliğini yürüten Form 
Şirketler Grubu, Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde Dunham-Bush kompresör 
revizyonu ve tamir etme yetkisini elinde bulunduran tek firma olma özelliği taşıyor. 
Form’un yetkili servislerine yurt içi, yurt dışı ve sahada verilen sürekli eğitimlerle 
teknik bilgileri güncel tutuluyor.

Amerikan orijinli ve vidalı soğutma teknolojisi konusunda dünyada öncü firmalardan 
olan Dunham-Bush’un birçok ülkede üretim faaliyetleri bulunuyor. Dunham 
Bush özellikle büyük kapasiteli vidalı soğutma grupları, santrifüj grupları ve buz 
depolama sistemleri konusunda çok geniş bir ürün gamına sahiptir.

Dunham-Bush su soğutmalı serisinde iki kompresörlü ve her bir kompresörü 
frekans kontrollü vidalıda 2.650 kW ve Santrifüj soğutma gurupları ile 14.000 kW‘a 
kadar tek cihazda istenilen kapasiteyi sağlayabiliyor. Tüm modellerinde kapasite 
ve verimlilik garantisi için Amerikan AHRI laboratuar test belgelerine sahip.

Dunham-Bush yüksek verimli vidalı soğutma sistemleri ile oteller, iş merkezleri, fabrikalar gibi birçok geniş 
hacimli mekanın iklimlendirilmesinde tercih ediliyor.

Danfoss Mühendislere Eğitim Verdi

Ekin Endüstriyel Geri Dönüşüme Destek Veriyor

Erdem ÖZKAN

Danfoss Amasya, Antalya, Konya, Ordu, Samsun ve 
Trabzon olmak üzere altı ilde Makina Mühendisleri Odası 
işbirliğiyle seminerler düzenledi. 

Makina Mühendisleri Odası üyesi mühendisler, bu 
seminerle ısıtma sektöründe yaşanan son gelişmeler 
hakkında bilgi sahibi olurken Danfoss çözümlerini de 
yakından tanıma fırsatı elde etti.

Ekin Endüstriyel geri dönüşüm faaliyetlerini gerçekleştirerek, kurumları desteğe davet ediyor.

Bünyesinde kağıt, plastik, pil, cam, yağ gibi maddelerin tüketimi olan şirketlerin bu 
konuda bilinçlenmesi gerektiğini dile getiren Ekin Endüstriyel Halkla İlişkiler Müdürü 
Erdem ÖZKAN yaptıkları çalışmalarda her madde için ayrı bir atık kutusu olduğunu ve 
bu kutuların neden kullanılması gerektiğine dair personellerin gerekli bilgilendirmeleri 
aldığını söyledi. Erdem ÖZKAN “Atık maddelerin belirli noktalarda konumlandırılmış 
kutulara ayrıştırılması ile başlayan geri dönüşüm sürecinin daha sonraki evrelerinde belli 
kuruluş ve derneklerle birlikte paydaşlık yapılarak devam ettiğini ve bu süreçte kendini iyi 
hissetmenin, sağlıklı olmanın, iletişim kurmanın, mutluluğun, gelişimin, topluma faydalı 
olmanın en etkin aracı hizmet etmek ise, biz de yaşadığımız topluma etki edebilmek için 
çaba göstermeliyiz.” dedi. Geri dönüşüm sürecinde atıkların, belediyelerin kontrolünde 
toplandığını dile getiren Erdem ÖZKAN şirketlere bu faaliyetlerin bir maliyeti olmamasının 
yanı sıra toplum ve dünya için önemli bir unsur olduğunu dile getirdi. Özellikle Türkiye 
Nüfusunun artışı ile paralel olarak tüketimin artması, doğal dengeyi bozması ve zarar 

vermesi geri dönüşümle engellenmesi mümkün olduğunu ifade etti.
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Tork’un Enerji ve Ağır Sanayi için Glob Vanaları
Glob vanalar açma kapama işleminin lineer olarak gerçekleştiği bir vana türüdür. Vana 
milinin ucuna bağlı sızdırmazlık elemanlarından oluşan mekanizmanın, akışkanın geçiş 
noktasının üstüne lineer olarak kapanması ve yine lineer olarak açılması ile açma kapama 
görevini yerine getiren vanalardır. Bu vanalar, Atmosfere açık tehlike yaratabilecek basınçlı 
akışın olduğu durumlarda, yüksek sıcaklıktaki akışkanlarda tercih edilmelidir. Çünkü mil 
klapeyi geçiş noktasının üzerine bastırdığı için oluşan kuvvet sızdırmazlığı olumlu yönde 
etkiler.Glob vanalar ayrıca hassas akış kontrolü sağlarlar. Yüksek basınç ve sıcaklıklarda 
kullanmaya uygundur. Basınç kayıpları diğer vanalara göre daha fazla olmasına rağmen, 

çok sayıda ve sık olarak açılıp kapatılabilir olmaları tercih sebebidir. Tork Markası birçok çeşit glob vanayı 
müşterilerinin hizmetine sunuyor. Bunların başında kızgın yağda kullanılan kızgın yağ glob vanaları, -196 
derece sıcaklıkta kullanılan kriyojenik glob vanalar, HVAC sektöründe tercih edilen metal körüklü glob vanalar 
ve hijyenik ortamlar içinde paslanmaz gövdeli globe vanalar gelmektedir. 

Kullanım alanları: Sıcak ve soğuk su tesisatları, kızgın yağ tesisatları, buhar tesisatları, basınçlı hava tesisatları.
Global vanaların kullanıldığı sektörler: Enerji üretimi, rafineriler, petrokimya tesisleri, kimya sektörü, gıda 
tesisleri, kağıt fabrikaları, demir çelik fabrikaları, hastaneler, tütün fabrikaları.

Daikin’den En Sıcak Yaza, En Ekonomik Çözüm: N Serisi Klimalar
Geniş ürün gamını tüketici talep ve beklentileri 
doğrultusunda geliştirmeye devam eden Daikin, son 136 
yılın en sıcağı olması beklenen bu yazı klimasız geçirmek 
istemeyenler için N Serisi Klimaları satışa sundu. Daikin 
N Serisi, en üst düzeyde sunduğu iklimlendirme konforu 
ile sadece ortamları değil, %50’ye varan tasarruf oranı 

ile kullanıcısının bütçesini de ferahlatacak. Kullanıcılarının farklı ihtiyaç ve beklentilerine geniş ürün gamı 
ile çözüm sunan Daikin, en yeni klima serisi olarak N Serisi’ni satışa sundu. Kullanıcı konforunun yanı sıra 
yüksek verimlilik ve tasarruf oranları ile bütçesini de düşünen Daikin, üstün performans ve fiyat avantajına 
sahip N Serisi ile tüm beklentileri karşılıyor. Avrupa’daki yeni Sezonsal Verimlilik enerji yönetmeliklerine göre 
geliştirilmiş yeni bir inverter klima olan N Serisi, farklı iklim ve ortam koşullarında yüksek enerji tasarrufu 
ve kullanım konforunu düşük işletme maliyeti ile birlikte sunuyor. Yeni Daikin N Serisi tüm seride ısıtma ve 
soğutmada A+ sezonsal enerji verimliliğine sahip ve non-inventer klimalara oranla %50’ye varan tasarruf 
sağlıyor. Sıcak yaz günlerinde olduğu kadar her mevsim kullanıcısının yanında olan tüketici ve çevre dostu 
Daikin, N Serisi klimalar ile 4 mevsim kesintisiz iklimlendirme konforu sunuyor.

Daikin markalı tüm inverter klimalar gibi en yüksek performansı, 
gereken en az enerji düzeyi ile yakalayan N serisi klimalar, her 
iklimde ideal ortam şartlarını oluşturuyor. Inverter teknolojisi 
sayesinde ne zaman çalışması, ne zaman durması gerektiğini kendi 
anlayan N Serisi klimalar, ‘Güçlü Modu, Konforlu Uyku Modu, Dikey 
Otomatik Salınım ve Zamanlayıcı’ gibi özellikleriyle iklimlendirme 
konforunu üst seviyeye çıkarıyor. N Serisi klimaların Güçlü Modu; 
kumanda üzerinden aktive edildikten sonra 20 dakika boyunca 
soğutma ya da ısıtma performansını maksimuma çıkarıp istenen 
sıcaklığa hızlıca ulaşılmasını sağlarken, Konforlu Uyku Modu ise; aktive edildikten sonra aşırı soğumayı veya 
aşırı ısınmayı önleyerek hem konfor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. N Serisi ayrıca Dikey Otomatik Salınım 
modu ile iç ünitenin yatay kanatları otomatik olarak aşağı yukarı salınım yaparak havanın oda içinde homojen 
dağılımına yardımcı oluyor. Zamanlayıcı modu da unutulmayan N Serisi klimalar, soğutmayı veya ısıtmayı 24 
saatlik bir süre içerisinde herhangi bir zaman başlatacak/bitirecek şekilde ayarlayabiliyor.
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Gıda Saklama Uzmanı : Cantek

Arçelik, iklimlendirme sektöründe yer alan profesyonel ve perakende kanallardaki başarısını müşterilerinin 
ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde ısıtma sektörüne taşıyor. 

Arçelik, iklimlendirme sektöründeki başarısını ısıtma sektörüne de taşıyor. Arçelik 
Pazarlama Direktörü Mehmet TÜFEKÇİ “Daha önceden ürün gamımızda olan kombi 
ailesini ve hizmetlerini sektör beklentileri çerçevesinde yeniledik. Bu kapsamda Arçelik 
kombiler artık montaj hizmetleri hariç olarak tüketicilerimize sunuluyor. Böylece Arçelik 
kombilere, tesisat kanalında faaliyet gösteren firmalar da monte hizmetleri verebilecek” 
dedi. 

Özellikle kombi cihazları sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli bir sadakat 
programı hazırladıklarını söyleyen Mehmet Tüfekçi, arcelikclub olarak isimlendirdikleri 
portalın Arçelik ve Beko markalı kombilere montaj hizmetleri verecek tesisat firmaları 
için önemli bir enstrüman olacağını ve ek gelir sağlayacağını belirtti. Tüfekçi, rekabetteki 
diğer sadakat programlarına göre çok daha basit ve kullanıcı dostu olan arcelikclub 
portalına sadece ilk hafta içinde 6 binin üzerinde üye başvurusu yapıldığını, bunun ısıtma 
sektörü için muazzam bir başarı olduğunu, bu durumun Arçelik ve Beko markalarına 

duyulan güveni çok açık bir şekilde gösterdiğini vurguladı.

www.arcelikclub.com internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek Arçelik Club kombi internet sitesinin gerek puan 
kazanma gerekse de kazanılan puanları harcama açısından farklı, kullanıcı dostu ve hızlı bir deneyim sunduğunu 
belirten Mehmet TÜFEKÇİ, bu portal ile birçok değerli ürüne çok uygun maliyetler ile ulaşılabileceğini de 
sözlerine ekledi.

Tüfekçi, Arçelik’in Mayıs ayında İklimlendirme ve Enerji Çözümleri Satış Teşkilatı ile gerçekleştirdiği strateji 
toplantısında, yüksek verimli - tam yoğuşmalı ve standart kombi ailelerini ve yeni geliştirdiği kombi portalını 
tanıttığını, yüksek verimli, profesyonel ısıtma ürün ailesini daha da genişletmeyi planladıklarını söyledi. Ek 
olarak çok kısa bir süre içinde Arçelik’in internet üzerinden kombi kontrol imkanlarını da sunacaklarını belirten 
Tüfekçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Arçelik ve Beko markalı yüksek verimli yoğuşmalı ve standart kombilerimizi 
Arçelik Tüketici Hizmetleri güvencesinde pazara sunuyoruz. Tüketici Hizmetleri ile ek garanti imkanlarını da 
başlatıyoruz.”

Mehmet ÖZKAN
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