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Değerli ESSİAD Üyeleri, Sevgili Okurlarımız,

Derneğimiz ve sektörümüz olarak yoğun bir dönemi geride bırakırken, yaz 
aylarının gelmesiyle sektördeki iş yoğunluğumuzun daha da artacağı bir 
döneme giriyoruz.

03-04 Mayıs tarihlerinde ISKAV’ın İstanbul’da düzenlediği ‘’İklimlendirme 
Sektöründe Şirketlerin Sürdürülebilirliği Konferansı‘’na katıldık. Konferansın 
ilk  gününde sürdürülebilirlik kavramının ekonomik yönü ele alındı. Dünyada 
ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ışığında firmalarımızın karşı karşıya 
olduğu riskler ve değerlendirmeler yapıldı. Bu hususta düşük faizle dağıtılan 
kredilerin yanlış kullanılması neticesinde verimsizlik yaratılması, ülkemizde 
konteyner ulaşım fiyatlarının rekabetçiliğimizi olumsuz etkilediği ve faiz 
riskinin kur riskine göre daha çok dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğu 
belirtildi.

Konferansın ikinci gününde yaptığı televizyon programı ilgiyle takip edilen Cem SEYMEN, salondaki 
tüm dinleyicilerin ufkunu açan ve motive eden bir konuşma yaptı. Devamında ise Sanayi 4.0 devriminin 
iklimlendirme sektörüne ne gibi yansımaları olacağı konuşuldu. Sanayi 4.0 devrimi üzerine muhakkak daha 
çok tartışmalı ve gereken adımları atmalıyız.

Geniş bir katılımla İzmir Ticaret Odası tarafından gerçekleştirildi. Vergi Ödül Töreni’nde ödül alan üyelerimizi 
ve tüm sektör firmalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

İSİB ve Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği tarafından derneğimize ulaştırılan, Hindistan’da onaylanmış soğuk zincir 
projeleri ile ilgili 8 Mayıs 2017 tarihinde “Hindistan Soğuk Zincir Yatırımları” konulu toplantı düzenlenmiştir. 
India Cold Chain Show 2017 fuarına yeterli katılım olduğu taktirde Milli Katılım Organizasyonu düzenlenecektir. 
İlgilenen üye firmalarımızın konuyu yakından takip edeceği inancındayız.

Sektörümüzün önemli tedarikçilerinden olan Teknion firması 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde İzmir Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde, yeni nesil gazlar ve ekipmanların tanıtımını içeren bir etkinlik gerçekleştirdi. 
Dernek çalışanlarımızın özveri ile çalışıp organizasyonunu üstlendiği etkinliğe İzmir ve İstanbul’dan katılan 
firma temsilcileri 2 gün boyunca değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte yenilenen ürünler hakkında bilgi 
edindiler. 

Değerli ESSİAD Üyeleri,

Yoğun çalışma dönemimiz içerisinde aidat ve reklam ödemelerini zamanında yapmayı sizlere hatırlatmayı 
Sayman olarak görevim bilir, Soğutma Dünyası dergimizin Nisan-Mayıs-Haziran sayısında ve web sitemizde 
reklamlarınıza yer vermek istediğimizi hatırlatmak isterim.
 
Saygılarımla,

Can İŞBİLEN
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
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ISKAV İklimlendirme Sektöründe Şirketlerin Sürdürülebilirliği Konferansı Gerçekleştirildi

ISKAV tarafından 03-04 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
düzenlenen ve ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Can 
İŞBİLEN ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer BARLAS’ın katıldığı 
İklimlendirme Sektöründe Şirketlerin Sürdürülebilirliği 
Konferansı İstanbul Point Otel’de gerçekleştirildi.

İklimlendirme sektörünün önde gelen şirketlerinden 
üst düzey yöneticilerin ve üniversite temsilcilerinden iki 
günde toplam 145 kişinin katıldığı konferans iki gün sürdü. 

Konferansta ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural EROĞLU’nun açılış konuşmasında belirttiği; yeni ekonomik 
düzende ülke ekonomisinin ve sektörün durumu, sürdürülebilirlik kavramı üzerinden ele alındı. Konferansın ilk 
gününde sürdürülebilirlik kavramının ekonomik yönü ele alındı. İlk oturumda sektör şirketlerinin yapılan anket 
doğrultusunda mevcut durumu ele alındı. Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu tarafından gerçekleştirilen ilk oturumda 
durum tespiti yapıldı. İkinci oturumda Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu tarafından Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki 
Gelişmeler Işığında İklimlendirme Sektörünün Karşı Karşıya Olduğu Riskler ve Değerlendirmeler ele alındı. 
Öğlen yemeğinin ardından gerçekleştirilen üçüncü oturumda Şirketlerde Doğru Fiyatlandırma Yöntemleri/
Maliyetlerde Sürdürülebilirlik Yrd. Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR tarafından sunuldu. Karşılıklı soru ve cevaplarla 
interaktif bir şekilde devam eden oturum, sektör şirketlerinin yöneticilerinin maliyet muhasebesi konusunda 
farkındalığının oluşmasını sağladı. Konferansın ilk günü, eğitmen Hakan OKAY tarafından verilen İş Dünyasına 
Helikopter Bakışı isimli oturumla sona erdi. 

Katılımcılar ikinci güne; ilham veren konuşmalarıyla 
ülke çapında çok sayıda takipçisi olan Cem 
SEYMEN’in açılış konuşmasıyla başladılar. Yeni 
Dünya Düzeninde Türk Ekonomisinin Yeni Hikâyesi 
başlıklı sunumunda Cem SEYMEN katılımcılara; 
yatırımdan eğitime, sanata, teknolojideki son 
gelişmelerin ekonomiye yansımasına kadar farklı 
başlıklarda kapsamlı bir ufuk turu yaptırdı. İlk 
oturumda ise konferansın ikinci gün başlığı olan 
Teknolojide Sürdürülebilirlik konusuna uygun 
olarak; İklimlendirme Sektöründe Akıllı Ürünlere 
Geçiş Projesi ele alındı. Belimo Turkey Genel 
Müdürü Yalçın KATMER tarafından gerçekleştirilen sunum ilgiyle izlendi. İkinci oturumda ise ABB firmasından 
Divizyon, İş Geliştirme Müdürü Nejat EGE tarafından İşletmeler için Sanayi 4.0 Fırsatını Yakalamak konusu 
işlendi. Son teknolojik gelişmelerin ekonomiye yansımasının örnek vakalarla incelendiği oturum interaktif 
bir şekilde tamamlandı. Konferansın son oturumunda ise Systemair HSK firmasının fabrika müdürü Ayşegül 
EROĞLU tarafından Sürdürülebilir Rekabet için Sanayi 4.0 konusu işlendi. Yoğun geçen iki günün son oturumu 
olmasına rağmen Ayşegül EROĞLU’nun sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Genel değerlendirmenin 
ve kapanış konuşmasının Alarko Carrier firması Genel Müdürü Önder ŞAHİN tarafından yapıldığı konferans; 
ISKAV yönetim kurulu üyelerinin konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etmeleriyle sona erdi. Katılımcılar 
ayrılırken; yüksek memnuniyetlerini ve tekrarı yönündeki taleplerini belirttiler.



01/05/2017 - 31/05/2017 • Sayı: 674

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

İzmir Ticaret Odası Geleneksel Vergi Ödül Töreni İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

İzmir Ticaret Odası’nın her yıl düzenlediği geleneksel 
vergi ödül töreni, İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
SEMERCİ’nin yer aldığı törende, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun yanı 
sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU, 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR, 
milletvekilleri, ilçe odalarının başkanları, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda işadamı katıldı. 

Açılışta konuşan İZTO Başkanı Ekrem DEMİRTAŞ, ödül alan üyelerin istihdama önemli katkılar sağladığını 
açıkladı. İzmirli tüccarın, en zor gününde bile vergi borcuna sadık kaldığını söyleyen DEMİRTAŞ, İzmir turizminin 
gelişmesi için de ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU 
da, İzmir’in vergi ödeme ve vergi beyanında örnek kent 
olduğunu söyledi. Kocaoğlu, oy kullanma ve vergi verme 
gibi konularda vatandaşlık bilincinin önemine vurgu yaptı.

TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Türkiye’nin zengin 
kaynağının girişimcilik olduğunu söyleyerek İzmir’deki birlik 
ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı. Konuşmaların ardından 
firmalara altın, gümüş, bronz özel ödülleri ile sertifikaları 
verildi.

Ödül Alan ESSİAD Üyeleri

A-Safi Ticari Kazanç Bildirimine Göre AA-Altın Madalya
•Ekinoks Klima

A-Safi Ticari Kazanç Bildirimine Göre AC-Bronz Madalya
•Tunç Tesisat

A-Safi Ticari Kazanç Bildirimine Göre AD-Özel Ödül Almaya Hak Kazanan Firmalar 
•A Klima
•CFM
•İmbat
•Prodeksan

A-Safi Ticari Kazanç Bildirimine Göre AE-Takdirname 
•Aday İklimlendirme
•A Klima

Ödül alan üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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Hindistan Soğuk Zincir Projeleri ile İlgili Toplantı Gerçekleştirildi

ESSİAD Sodex Ankara Fuarı’nda 

Hindistan’daki gıda israfını önlemek amacıyla 101 soğuk zincir projesinin 
Hint Hükümeti Gıda İşleme Endüstrileri Bakanlığı tarafından onaylandığı 
bilgisi Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği ve İSİB tarafından ESSİAD’a ulaştırılmıştı. 
Bu kapsamda Soğuk Oda ve  Soğutma Grubu Üreticisi ESSİAD üyelerinin 
katılımları ile 8 Mayıs 2017 tarihinde “Hindistan Soğuk Zincir Yatırımları” 
konulu toplantı düzenlenmiştir.

İlgili toplantıda; kümelenme anlayışı çerçevesinde bu potansiyel iş 
fırsatlarını içeren projede birlikte yer alınması ve izlenebilecek yol haritaları 
konusunda değerlendirmeler gerçekleştirildi. Ayrıca 12-14 Aralık 2017 
tarihlerinde Hindistan’ın Mumbai kentinde gerçekleştirilecek olan India 

Cold Chain Show 2017 Fuarı hakkında görüşüldü. 

India Cold Chain Show 2017 hakkında: İlgili fuara İSİB tarafından yeterli katılım sağlandığı takdirde Milli Katılım 
Organizasyonu düzenlenecektir. India Cold Chain 2017 Fuarı’na katılacak olan firmaların T.C. Ekonomi Bakanlığı 
tarafından 2009/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde stand katılım bedeli (nakliye, gümrük, stand konstrüksiyon) ve bir 
firmadan toplam 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş – dönüş uçak bileti %50 oranında desteklenecektir. 
Bununla birlikte, Hindistan 2017 yılında 20 puan ilave destek sağlanacak hedef ülkeler arasında yer almakta 
olup, teşvik oranlarına 20 puan ilave edilecektir. Bu nedenle nihai destek oranı %70 olacaktır. Milli katılım 
kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımlarının firmalara sağladığı avantajlar hakkında detaylı bilgi sahibi 
olmak için İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği ile iletişim kurabilirsiniz.

Sektörümüzün yurtiçinde düzenlenen önemli fuarlarından biri olan 
Sodex Ankara Fuarı 10-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara 
Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL ve Kurumsal İletişim ve 
Muhasebe Sorumlusu Gamze AKÇAY’ın katıldığı fuarda Doğal Gaz, 
Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, 
Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerjisi Sistemleri konularında faaliyet 
gösteren firma ve kuruluşlar ürün ve hizmetlerini sergilediler.

Türkiye’nin başkenti, sektör için stratejik önem taşıyan birçok 
resmi kurum ile olan yakınlığı ile Ankara, ısıtma, soğutma, klima, 
havalandırma, pompa, vana, tesisat sektörlerinin profesyonel 

katılımcı ve ziyaretçilerini bir araya getirdi.  Ayrıca Sodex Ankara Fuarı konferansları da bünyesinde topladı. 
11 Mayıs 2017 tarihinde T.C. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı’ndan Yasemin DEMİRCİOĞLU «Piyasa Denetimi 
ve Gözetimi», T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Türker KOCAMIŞ «Yatırım Teşvikleri», T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan Esra TOMBAK ve Ferdi KESKİN «Binalarda Enerji Verimliliği» ile ilgili, 12 Mayıs 2017 tarihinde 
ise Türk Eximbank’tan Haydar ÖZTÜRK ve Münevver KAPLAN AKAR «İhracat Sigortası ve Krediler», OAİB’den 
Neşe TURABIK BÜYÜKGÖZ «İhracatta Devlet Yardımları» ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Yurt içi ve yurt dışından birçok sektör profesyonelinin yanı sıra, sektörün gelecek nesil nitelikli elemanlarını 
oluşturacak olan ilgili bölümlerdeki birçok lise ve üniversite öğrencisi, çevre illerden ziyaretçiler fuarı gezme 
imkanı buldu. Katılımcı firmalar kamu sektörüyle ve çevre illerdeki müşterileriyle buluşurken, ziyaretçiler de 
sektördeki en son yenilikleri takip etme olanağı buldular. 
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Teknion Ürün Tanıtım Günlerini İzmir’de Gerçekleştirdi

Türkiye iklimlendirme, havalandırma ve soğutma sektörünün 
öncü tedarikçilerinden TEKNİON, 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde 
İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde, yeni nesil gazlar 
ve ekipmanların tanıtımını içeren bir etkinlik gerçekleştirdi. 
Organizasyonunu ESSİAD’ın üstlendiği etkinliğe Ege Bölgesi ve 
İstanbul’dan firma temsilcileri katılırken, Amerika, Japonya ve 
İtalya’dan ünlü markaların temsilcileri ise, güncel ekipman ve 
gazların kullanımları hakkında bilgi verdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, ESSİAD üyesi olan TEKNION’un 

soğutma sektörüne olan katkılarının İzmir’de bir yenisine 
imza atmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek 
TEKNİON’a teşekkürlerini sundu. Açılış konuşması sonrası 

İtalyan FRASCOLD’dan Massimo NAVA ve LUBREEZE’dan ABD’den Michael SANDLER ile Hollanda’dan Anore 
Van NIMWEGEN yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Sunumlarda ürünlerin teknik özellikleri üstünde 
durulurken aynı zamanda değişen ve gelişen teknoloji ile yeni ürünlerin doğayla daha uyumlu, enerji ve 
maliyetlerde daha tasarruflu olduğu konularına dikkat çekildi. Mühendisler ve teknik çalışanlar tarafından 
ilgi ile takip edilen sunumların ikinci gününde ise İtalya OLAB’dan Stefania FASSINA, yeni nesil ürünlerinde 
inovasyon ve güvenlik başlıklarına dikkat çekti. Japonya’dan SAGINOMIYA firma temsilcileri Yasufumi USHIKI 
ve Kohei YAMAMOTO ürünlerinin spesifik özellikleri hakkında bilgi vererek uygulama örnekleri üzerinde durdu.

Sektör temsilcilerini bir araya getiren etkinlik, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yer alan A7 Şehir 
Kulübü’nde düzenlenen yemek organizasyonu ile sona erdi.

Frascold / Massimo NAVA Lubreeze / Michael SANDLER 

Teknion Yönetim Kurulu Üyesi Vedat İLEL 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 

SEMERCİ
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Olab / Stefania FASSINA Saginomiya / Yasufumi USHIKI

Katılımcılar sunumları ilgi ile izlediler.

ESSİAD Yönetim Kurulu Toplantısı Nursaç’da Gerçekleşti

ESSİAD Üye Ziyaretlerine Devam Ediyor

ESSİAD’ın Yönetim Kurulu Toplantısı 26 Mayıs 2017 tarihinde 
Nursaç’ta gerçekleşti. ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait 
GÜRSÖZ ev sahipliğinde gerçekleştirilen ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ başkanlığında toplanan 
Yönetim Kurulu Toplantısında derneğin çalışma takviminde 
yer alan konular ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. 

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ve 
Yönetim Kurulu Üyelerinin A. Sait GÜRSÖZ’e evsahipliği ve 
misafirperverliği için teşekkür etmesi sonrasında toplantı 
sona erdi. 

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Genel Sekreter Aylin 
GEL’in katılımları ile İmeksan Yönetim Kurulu Başkanı Güven 
TOSUN ziyaret edildi.

ESSİAD faaliyetleri ve derneğin yürütmüş olduğu projeler 
ile ilgili görüşmelerin gerçekleştiği ziyarette gelecek 
dönemde yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi paylaşımı 
gerçekleştirildi.
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2014/10 SAYILI 
TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketi (TMŞ): Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde kurulan ve inşaat sektöründe teknik müşavirlik 
konularında; geriye dönük olarak 2 (iki) yıl ticari faaliyette bulunan 
(gelirlerinin en az %51’inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden 
elde edildiği Yeminli Mali Müşavirden alınacak belge ve 2 (iki) İş 
Bitirme Belgesi ile tevsik edilecektir) şirketler

Başvuru Nereye Yapılacak?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırımlar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Destek Kapsam ve Süresi

En fazla 7 (yedi) ofis 3 (üç) yıl süreyle yararlandırılır. 3 (üç) yıllık süre, ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden 
ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar. 3 (üç) yıl yararlandırılan şirketlerle ilgili olarak yapılacak performans 
değerlendirmesi neticesinde destek süresi, ilave 3 (üç) yıl süreyle uzatılabilir.

Destek Miktarları ve Şartları

Yurt dışı ofis desteği kapsamına alınmadan önce, yurtdışı ofisin yerinde incelenmesi ve “Yurt Dışı Ofis Yerinde 
İnceleme Formu”nun onaylanması için şirketlerin yurtdışı ofisin bulunduğu ülkedeki Ticaret Müşavirlikleri/
Ataşeliğine başvuru yapması gerekmektedir.

Yurt Dışı Ofis Kira Giderlerinin Desteklenmesi

(1)TMŞ’lerin yurt dışında açılan ofislerine ait brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri %50 oranında 
yıllık en fazla 40.000 ABD Doları desteklenir. 
(2)Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunan ülkelerde açılan/açılacak ofisler yurt dışı ofis desteği kapsamında 
değerlendirilmeye alınır. (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunan ülkeler için tıklayınız.)
(3)TMŞ’lerin yabancı veya yerli şirketler ile ortak olarak yurt dışı ofis açması halinde, verilecek destek miktarı, 
TMŞ payına düşen oran dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Yurt Dışı Ofis Personel Giderlerinin Desteklenmesi

Yurt dışı ofislerde istihdam edilen; 
a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) yöneticinin brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 60.000 ABD Doları, 
b.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) büro elemanının brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 36.000 ABD 
Doları, desteklenir.

Yurt Dışı Ofis Danışmanlık Giderlerinin Desteklenmesi; 

Yurt dışı ofisler için satın alınan şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık 
giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 
oranında, yıllık en fazla 30.000 ABD Doları desteklenir. 

NOT: Tebliğ kapsamında ayrıca, Proje, Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama, Pazar Araştırması, Fuar, Seminer, 
Konferans, Heyet, Bakanlık Yurt İçi Eğitim, Teknoloji, Yurt Dışı Eğitim, Yazılım, Yarışmalara Katılım, Mesleki 
Sorumluluk Sigortası Destekleri de yer almaktadır.
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2010/6 (2016/3) SAYILI 
YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Kimler Yararlanabilir?

Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren 
şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri kapsar.

Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, 
ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina 
yapılmak üzere kiralanan arsayı,

Sınai ve Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde kurulmuş, üretim faaliyetiyle iştigal eden, kapasite raporu ve yurtiçi marka tescili bulunan 
şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerini ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini,

Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ticari faaliyette bulunan şirketleri, 

Başvuru Nereye Yapılacak?

Üyesi olduğunuz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS)

Destek Kapsam ve Süresi

(1)Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 (dört) yıl yararlandırılır. 
4 (dört) yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren 
başlar.
(2)Bu Tebliğ kapsamındaki kira desteğinden en fazla 25 (yirmibeş) birim için yararlanılabilir. 

Destek Miktarları ve Şartları

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

(1)Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren 
şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması 
halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;
a.Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar, 
b.Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere 
kiralanan arsa olması olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

(2)Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket 
veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon 
giderleri), her bir birim başına;
a.Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,  
b.Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere 
kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar,

(3)Hedef Ülkeler için +%10 destek uygulanır. (2016-2017 Hedef ülkeler listesi için tıklayınız.)
(4)Net kira harcamaları desteklenir.
(5)Sınai ve ticari şirketlerin başvurularında kapasite raporu ve yurt dışındaki birimlerinde sergiledikleri ürünlere 
ilişkin yurt içi marka tescil belgesi sunulması zorunludur. Kapasite raporu ile yurt dışındaki birimlerinde 
sergiledikleri ürünlere ilişkin yurt içi marka tescil belgesini sunmayan şirketler ticari şirket olarak kabul edilirler.
(6)Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması 
gerekir. Pazarlanan ana ürünlerin Türkiye’de üretilmiş olması koşuluyla, ticari gereklilikler nedeniyle sınırlı 

YURTDIŞINDA OFİS, MAĞAZA, DEPO VB. KURMAK İÇİN DEVLET DESTEKLERİ

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/htmlViewer.jspx?contentId=UCM%23dDocName%3AEK-223740&parentPage=ihracat&_afrLoop=4037909266980049&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D4037909266980049%26contentId%3DUCM%2523dDocName%253AEK-223740%26parentPage%3Dihracat%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dow48fxgbm_55
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2006/4 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ 
VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

miktarda tamamlayıcı ürün (aksesuar, yan ürün vb.) niteliğinde Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin bulunduğu 
birimler de Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri tarafından EK-8 formunda olumlu Türk Malı imajına katkı sağladığı 
yönünden raporlanması halinde desteklenir.
(7)İşletme giderlerinin destek kapsamında bulunmaması nedeniyle, kira desteği için net kira tutarı ile işletme 
giderlerinin kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmesi veya kiraya verenden alınacak açıklayıcı bir yazının 
Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılarak İBGS’ye iletilmesi zorunludur.

NOT: Tebliğ kapsamında ayrıca, Tanıtım Faaliyetlerinin, Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Destekleri de yer 
almaktadır. 

Kimler Yararlanabilir?

Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, 
Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler 
yararlandırılabilir.

Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya 
sınai faaliyette bulunan şirketler ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri 
(DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ),

Başvuru Nereye Yapılacak?

T.C. Ekonomi Bakanlığı

Destek Kapsam ve Süresi

(1)Marka Destek Programı Kapsamına alınan şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren ilgili 
markalarına yönelik 4(dört) yıl,
(2)TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketler, destek kapsamındaki markalarına yönelik 
olarak her bir pazarda azami 5 (beş) yıl.
(3)TURQUALITY®/Marka Destek Programı’na alınan şirketlerin ilgili markalarına yönelik desteklerden 
yararlanmaya devam edebilmeleri için yıllık performans denetimleri sonucunda yeterli performansı ortaya 
koymaları gerekir.
(4)Marka Destek Programı Kapsamında bu Tebliğ desteklerinden yararlanan şirketler, destek süresi içinde 
veya bitiminde TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yapılan 
inceleme neticesinde;
a.TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülen şirketler, Marka Destek Programında 
ilgili hedef pazarlarda desteklendikleri süre mashup edilmek suretiyle yararlandırılır,
b.TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmeyen şirketler, kalan destek süreleri 
boyunca Marka Destek Programı kapsamında düzenlenen desteklerden yararlandırılmaya devam edilir. 

Destek Miktarları ve Şartları

(1)Şirketlerin desteklerden yararlanabilmeleri için, TURQUALITY®/Marka Destek Programı kapsamına alınan 
markalarına ilişkin bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince 
gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası yaptırmaları zorunludur. Gelişim Yol Haritası, ilgili markanın destek 
kapsamına alındığı tarihten itibaren 5 yıllık süreyi kapsar. Şirketlerin bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar en 
fazla 800.000 TL tutarında ve %50 oranında desteklenir. 

YURTDIŞINDA OFİS, MAĞAZA, DEPO VB. KURMAK İÇİN DEVLET DESTEKLERİ

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/content/docListViewer.jspx?folder=%2FContribution+Folders%2Fweb%2F%C4%B0hracat%2F%C4%B0hracat+Destekleri%2F01.Destek+Mevzuat%C4%B1%2F08.2010-6+Say%C4%B1l%C4%B1+Yurt+D%C4%B1%C5%9F%C4%B1+Birim%2C+Marka+ve+Tan%C4%B1t%C4%B1m+Faaliyetlerinin+Desteklenmesi+Hakk%C4%B1nda+Tebli%C4%9F+ile+Uygulama+Usul+ve+Esaslar%C4%B1%2F&parentPage=ihracat&_adf.ctrl-state=ow48fxgbm_101&_afrLoop=4038189530844815&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ow48fxgbm_73#!
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(2)Şirketler tarafından, Gelişim Yol Haritasında sunularak Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarına ek olarak 
yeni hedef pazarlar belirlenebilir. Her bir yeni hedef pazar Bakanlık tarafından incelenip onaylandıktan sonra 
söz konusu pazardaki harcamalar desteklenebilir. 

Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi:

(1)Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak açtıkları 
mağaza, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlerine ilişkin; 
a.Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon 
harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında, 
b.Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 
1.200.000 TL tutarında, 
(2)Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı 
(showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle 
ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display), ürün teşhir 
serası tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları 
harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri 
ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında, 
(3)Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla 
açtıkları teşhir mekanlarına (showroom) ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari 
çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki 
danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 
800.000 TL tutarında,
(4)Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak aldıkları 
depolama hizmetine yönelik giderleri %50 oranında ve 2 bendi kapsamında belirtilen destek limiti içinde 
değerlendirilmek kaydıyla destek kapsamındaki her bir marka için yukarıdaki limitlerle desteklenir.  

TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlerin Desteklenmesi

Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarda, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak açtıkları 
ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı 
(showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe 
(shopin shop), kiosk, stand (floor display) ve ürün teşhir serasına tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin; 

a.Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon 
harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, 
b.Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına azami 800.000 TL 
olmak üzere destek kapsamındaki her bir marka için yukarıdaki limitlerle %50 oranında desteklenir.

NOT: Tebliğ kapsamında ayrıca Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının, 
kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık 
tanıtım faaliyetlerinin, pazar araştırması, rekabet avantajı yaratacak danışmanlıklar, mühendis personel 
giderleri de yer almaktadır.

YURTDIŞINDA OFİS, MAĞAZA, DEPO VB. KURMAK İÇİN DEVLET DESTEKLERİ
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ESSİAD Eğitim Takvimi

Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Mayıs aylarında doğan;
Sayın Ali GÜNGÖR,
Sayın Hakan KARAKAYA,
Sayın İlhan SÜMBÜL,
Sayın İskender BARLAS,
Sayın Melda GEKA,
Sayın Mestan YILMAZ,
Sayın Tunç ÜNSAL,
Sayın Serhat ÜSTÜN,
Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Metin AKDAŞ 
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
14 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel 
Kurul Toplantımızda alınan karar gereği; aidat 
ödemelerinin 2017-2019 döneminde çift aidat 
olarak 4 taksit şeklinde ya da tamamının ödenmesi 
gerekmektedir. 

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.

ESSİAD 2017 EĞİTİM LİSTESİ

No  Eğitimler     Eğitimci  Süre /Gün  Tarih /Yıl 

1  Ticari Soğutma  Semineri Çınarlı EML  1   14 Eylül 2017
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S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) Sonuç Bildirgesi Açıklandı

İlki 1993 yılında düzenlenen, 24 yıllık bir birikim ve 
geleneği olan, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi 
yürütücülüğünde “Bütünleşik Performans” ana temasıyla, 
19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir’de MMO 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenmiştir.

Kongre ile birlikte TESKON+SODEX Fuarı da Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde 
gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı 
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde bulunan 10 
salon ve fuar alanında yer almıştır. Kongre 24 kurum ve 
kuruluş ve üniversite tarafından desteklenmiştir. Kongre 

boyunca toplam 55 oturumda 167 bildiri sunulmuştur. Açılış oturumunun ardından düzenlenen özel oturum 
ile meslek alanımıza katkıda bulunan önemli isimlere vefamızın bir gereği olarak “Nikita GUBER-Özden ERTÖZ 
Saygı Oturumu” ve Soğutma Sempozyumu kapsamında “Erol ERTAŞ Saygı Oturumu” gerçekleştirilmiştir.

Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 4 seminer, 15 kurs, 2 panel, 2 saygı oturumu, 1 özel oturum, 3 sabah 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarına toplam 1761 m2 net 
stand alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 96 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 
1348’si kayıtlı delege olmak üzere, 4800’ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek 
yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencisi izlerken, fuar 6676’yı aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan 
AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulmuştur. Bilimsel-Teknolojik 
Çalışmalar başlıklı oturumlarda, tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren 
teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken, seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası 
ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışılmıştır.

Kongrede gerçekleştirilen oturumlar aşağıda belirtilmiştir.

SEMPOZYUMLAR

•Bina Fiziği Sempozyumu
•Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
•Isıl Konfor Sempozyumu
•İç Hava Kalitesi Sempozyumu
•Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
•Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
•Termodinamik Sempozyumu

SEMİNERLER

•Bacalar Semineri
•Hastane Havalandırma Sistemleri Semineri
•Jeotermal Enerji Semineri ve Jeotermal Enerji ve Çevre Paneli
•Mekanik Tesisat Yalıtımı Semineri
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KURSLAR

•VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri
•Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları
•Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları
•Mutfak Havalandırması
•Sprinkler Sistemleri Montaj Kuralları
•Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esasları
•İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları
•Sistem Seçimi
•Medikal Gaz Tesisatı
•Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
•Yangından Korunmada Su Sisi Sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç ve Hibrid Sistemler)
•Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
•Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserji Bazlı Bütünleşik Yaklaşımın Kullanılması ve Binalarda 
Ekserji Yönetim Sistem Standardı
•Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar
•Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi

PANELLER

•Tasarım ve Proje Hizmetleri Sorunları ve Çözüm Önerileri
•Test Ayar Dengeleme (TAD) Sertifikasyonu

ÖZEL OTURUM

•BIM (Bulding Information Modelling)

SABAH TOPLANTILARI

•Sektörel AR-GE Faliyetleri
•Mekanik Tesisat Şartnamesi
•Sektörel Yayınların Değerlendirilmesi

Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir. 

1.Bütünleşik performans, tasarım performansından işletme, ölçme ve denetim performansına kadar bütün 
tasarım yapım, devreye alma ve denetim süreçlerini kapsar. Bu nedenle mühendislik, mimarlık uygulamaları 
başta olmak üzere sürece doğrudan ya da dolaylı katılan bütün aşama ve sistemlerin performansı ayrı ayrı 
ölçülmeli ve bütünleşik olarak değerlendirilmelidir. 

2.Meslek Odalarımızın ve Sektör Derneklerinin tüm karşı görüşlerine karşın, hükümetin, başta TMMOB Yasası 
olmak üzere mesleğimizi yakından ilgilendiren İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve ikincil mevzuatta 
yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı üretim ve denetim süreçlerinde kuralsızlığı ve denetimsizliği getirmekte, 
güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların yapımını engellemekte; mesleğimize, meslektaşlarımıza, sektörümüze 
zarar vermektedir. Yapı üretim ve denetim süreçlerine yönelik mevzuat kamusal bir bakış açısıyla ele alınmalı, 
meslek odalarıyla işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmelidir.

3. Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yoğun katılım ile kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve belgelendirme 
çalışmalarında Makina Mühendisleri Odası’nın yanı sıra sektör dernekleri ve üniversiteler de bu süreçlere 
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katkı koymalı ve bu alanda teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin sayısı artırılmalıdır. TAD (Test, Ayar ve 
Dengeleme) konusunda yapılan çalışmalar bu kapsamda ele alınmalı Oda-Sektör ilişkileri bu alanda devam 
etmelidir. Doğrulama ve Belgelendirme (commissioning) çalışmaları da aynı anlayışla ele alınmalıdır.

4.Enerji Verimliliği Kanunu ve uygulamaları Mayıs 2017 itibariyle 10. yılını doldurmaktadır. Kanuna göre 
Türkiye’deki bütün binaların Mayıs 2017 itibariyle Enerji Kimlik Belgesine sahip olması zorunluluğu 2020 
yılına ertelenmiştir. Ancak Enerji Kimlik Belgesi çalışmalarında kullanılan BEP-TR yazılımları başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. Bu konuda bir an önce meslek odaları, sektör dernekleri ve üniversiteler ile birlikte yeni bir 
yazılım hazırlanarak/seçilerek en kısa sürede uygulamaya geçilmelidir.

5.2015 yılında gerçekleştirilen kongre sonuç bildirisinde önerilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekanik İşler 
Genel Teknik Şartnamesi kapsamı ve güncellemesi konusunda başlatılan çalışma çok önemli olup, mekanik 
tesisat tasarım kısmını da kapsayacak şekilde, sürdürülebilir ve kendini güncelleyen kapsamlı bir şartname 
hazırlığı sürdürülmelidir. Bu konuda sektör bileşenlerinin de katkılarını almak üzere çeşitli toplantılar 
yapılmalıdır.

6.Sektörel yayın kalitesini artırmak, yayın problemlerine ortak çözümler oluşturmak üzere Odanın 
sekretaryalığında, Sektör Dernekleri, Sektör Yayın Kuruluşları, Sektörel Yayınlar Derneği ile birlikte ortak 
çalışma ilkeleri oluşturularak Sektör Yayın Takip Koordinasyon Kurulu kurulmalıdır.

7.KOBİ’lerin AR-GE çalışmalarına katkı vermek üzere Oda ve Sektör Dernekleri ile birlikte AR-GE Takip ve 
Destek Birimi oluşturulmalıdır.

8.Bilindiği üzere hem “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” hem de “Kamu İhale Kanunu” kapsamında 
gerçekleştirilen kamu projelerinde büro tescil belgesi aranması yönünde bir zorunluluk mevcut değildir. 
Bu konunun ivedilikle gündeme alınarak mevzuatlarda yapılacak değişiklikle kamu projelerinde büro tescil 
belgesi zorunluluğunun getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

9.Yapı sınıfları günün koşullarına göre yeniden belirlenmeli, güncelliğini yitirmiş tanımlar kaldırılmalıdır. Bununla 
beraber Mühendislik Hizmetleri Şartnamesindeki hizmet bedeli hesabının; yapı yaklaşık maliyeti üzerinden 
yapı sınıflarına uygun olarak hesaplanması için belirlenen hizmet oranları dönemin şartları çerçevesinde 
tekrar ele alınmalı ve teknolojinin gelişmesiyle beraber makina mühendisliği hizmetlerindeki artış bu oranlar 
belirlenirken mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Ayrıca Makina Mühendisliği uzmanlık alanı içerisine giren bazı özel uzmanlık tasarım hizmetlerinin bedelleri 
de yapı yaklaşık maliyetinin bir oranı olarak, ayrı ayrı tespit edilerek toplam hizmet bedeline eklenmelidir. 

10.Çağdaş bilimsel ve teknik yöntemlerin yeterince kullanılmadığı çalışmalarla ortaya çıkan genel verilere 
dayanarak, jeotermal enerji gelişmeleri ile ilgili olumlu veya olumsuz değerlendirmeler, ülkemizdeki jeotermal 
enerji–çevre değerlendirmesinde yararsız bir kaotik atmosferin oluşmasına neden olmaktadır. Sorunların 
bütünleşik performans kavramı ve üniversite–endüstri işbirliği ile tanımlanması ve çözümlenmesi için, kamu 
kuruluşları ve jeotermal yatırımcılar tarafından kaynak yaratılması; bu alandaki çalışmaların koordine edilmesi 
için de ilgili bağımsız bir kurumsal yapının oluşturulması önemlidir ve acil bir gerekliliktir. 

11.Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik için devletin verdiği alım garantisi ve tarife 2020 yılında sona 
ermektedir. Bu tarihten hemen önce tamamlanacak santrallar tarife ve alım garantisinden 10 yıl süre ile 
faydalanabileceklerdir Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi bir taraftan yüksek bir tarife ve alım garantisi 
ile teşvik edilirken, diğer yandan elektrik üretim lisanslarının da, saha kapasitesi dikkate alınmaksızın 
sınırsızca verilmesi, yatırımcıları saha potansiyeline dikkat etmeksizin, 2020 yılından önce ulaşabilecekleri en 
yüksek kapasiteyi bir an önce devreye almaya zorlamaktadır. Sonuçta, hem doğal kaynaklar, hem de finansal 
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kaynaklar kötü yönetilmektedir. Gerçekleştirilen santrallarda üretilen güç ile kurulu güç arasındaki oran uygun 
bir seviyede değildir.

Bu nedenlerle:

•Jeotermal kaynaklı elektrik üretiminde, tüm dünyadaki artışın % 50’den fazlasının Türkiye’de olması normal 
bir durum değildir. Jeotermal enerji ile ilgili ülke strateji belgesi, eylem planı, yol haritası vb. referans belgeler 
ile, ülke ölçeğinde uygulanması zorunlu uygulama esasları ve standartlar hızla oluşturulmalıdır. 

•Hem üretim sahalarından hem de yerleşim birimleri sınırlarında ve içinde yapılan elektrik üretimi santrallarının 
emisyonlarının yerleşik ölçüm cihazlarıyla izlenmesi ve değerlendirilmesi, gerek emisyona maruz gruplar 
gerekse sosyal barış açısından önemlidir. Bu alandaki çalışmaların üzerindeki kamusal denetim artırılmalıdır.

Ayrıca;

Jeotermal uygulamalar “Bütünleşik Performans” şemsiyesi altında projelendirilmeli, uygulanmalı ve 
işletilmelidir. Bu anlamda ilgili çevre mevzuatının uygulanması ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli mevzuat 
çalışmaları yapılmalıdır.

Jeotermal elektrik üretim projelerinin, sera, kurutma vb. gibi entegre projelerle geliştirilmesi için teşvik 
sağlanması hem çevresel sorunların azaltılmasında hem de istihdamın artırılmasında önemli rol alabilecektir.
Aynı rezervuarda, birden fazla ve kendi bölgesindeki saha işletiminde bağımsız işletmelerin olması, çevre 
ve enerji duyarlı rezervuar işletilmesi için ciddi bir engel olarak görülmektedir. Bu durum ayrıca olumsuz bir 
sosyal etkileşime de neden olmaktadır. Aynı rezervuardan sürdürülebilir bir enerji üretimine uygun bir üretim 
ve re-enjeksiyon planlamasının ve işletmesinin geliştirilmesine imkan verecek yasal ve teknik mevzuat 
oluşturulmalıdır.

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sodex Fuarı‘nın niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, 
sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile yukarıdaki istemlerimizin yaşama 
geçirilmesinin takipçisi olunacak ve 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı‘nın aynı anlayış ile, 
ulusal ve uluslararası katılımın daha da artırılarak, gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası

İSİB Yurtdışından Alıcı Firmaları Türkiye’de Ağırladı
Son dönemde ülkemizde yaşanan sürecin uluslararası 

kamuoyunda oluşturduğu algının pozitif yöne 
çevrilmesi, ülkemizin mevcut ekonomik ve sosyal 
durumunun daha objektif bir şekilde anlatılması, güçlü 
Türkiye algısının mevcut ve potansiyel müşterilerde 
yaratılması ve Türk İklimlendirme sektörünün mevcut 
durumu ile ilgili olarak alıcıların bilgilendirilmesi 
amacıyla İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğince 
22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Sektörel Alım 
Heyeti Programı” gerçekleştirildi.
 

Danimarka, Litvanya, Makedonya, Uruguay, Çin H.C., Hindistan, Cezayir ve Gürcistan’dan İklimlendirme 
Sektöründe iş yapan firma temsilcileri 5 günlük programla ülkemizde ağırlandı. Türkiye’nin güçlü yönlerinin 
vurgulandığı sinevizyon gösterileri ile sunumların yapıldığı organizasyonda, İstanbul ve Ankara’da yerleşik 
sektör firmalarının fabrikaları da ziyaret edildi.
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10. MTMD Çalıştayı Gerçekleştirildi

MTMD, 10.Çalıştayı’nı 12-14 Mayıs 2017 tarihlerinde, 
Margi Otel, Edirne’de gerçekleştirdi. 10. Çalıştayının 
konusu; “Sektörümüzün Genel Durumu ve Tesisat 
Sektörünün Geleceği” olup  akademisyen, sektörel dernek 
başkanları, üretici ve satıcı firma yetkilileri, proje ve proje 
yönetim firma yetkilileri, MTMD üye firma yetkilileri konu 
hakkında değerlendirmeler yaptılar.

12 Mayıs 2017 Cuma günü gerçekleşen ve başkanlığını 
İsmet MURA’nın yaptığı 1. Oturuma konuşmacı olarak 
katılan Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU, «Ülke 

Ekonomisi Genel Durumu» konulu bir sunum yaptı. İlk oturumun tamamlanmasından sonra otelden ayrılan 
davetliler Arda Bağları ve Şarapçılığı ziyaret etti. Edirne’nin güzel restoranlarından Hanedan restoranda 
akşam yemeğine Göksel Demlendirici dinletisi eşlik etti.

13 Mayıs 2017 Cumartesi günü; Mürşit ÇELİKKOL’un başkanlığını yaptığı 2. oturumda İSİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki POYRAZ, ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural EROĞLU ve İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner YÖNET, İrfan ÇELİMLİ’nin başkanlığını yaptığı 3. Oturuma MTMD’nin üretici ve satıcı firma temsilcileri; 
Alarko Carrier firmasından İsmet GENCER, Giacomini Unival firmasından Haluk HACIZEKERİYAOĞLU, 
Norm Teknik firmasından İsmail TURANLI (Norm Teknik), Johnson Controls firmasından Alp YILMAZ, Barış 
ŞEVKETBEYOĞLU’nun başkanlığını yaptığı 3. oturumda MTMD’nin proje ve proje yönetim firma  temsilcileri; 
Detay Mühendislik firmasından Kani KORKMAZ  Merkezi Isıtma Sistemleri firmasından Abdullah BİLGİN, 
Entegre Proje Yönetimi firmasından Kemal OKUMUŞ, Dinamik Proje firmasından Zühtü FERAH, Hüseyin 
ERDEM’in başkanlığını yaptığı 4. Oturumda MTMD’nin üye firma yetkilileri; Demta firmasından Ersin 
GÖKBUDAK, Arı Mühendislik firmasından Gürkan ARI, Birleşim Mühendislik firmasından İbrahim BİNER, 
İdeal Tesisat firmasından Mehmet UZEL konuşmacı olarak katıldı. Oturumlardan sonra Edrinet Restoran’ın 
bahçesinde keyifli bir akşam yemeği yendi.

14 Mayıs 2017 Pazar günü; Genel Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesinin oluşturulmasıyla 10. Çalıştay 
tamamlandı. 

Çalıştaya, MTMD üyelerinin yanı sıra; sektörel dernek başkanları, tasarımcılar, akademisyenler, proje yönetim 
firmaları, üretici ve satıcı firmalardan önemli 40 konuk katıldı.

Çalıştayın sonuç bildirisi için www.mtmd.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

MTMD 10. Çalıştay Sonuç Bildirgesi:   

•Sektörümüzdeki standartların geliştirilmesi konusunda çalışma yapılması.
•Yurtdışı pazarların geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması. 
•Ortak Yurt dışı ofislerin kurulması ile ilgili görüşmeler yapılması.
•Sektörel platformda haksız rekabetin engellenmesi için bir güvence sistemi oluşturulması.
•Firmalarda sürdürebilir yönetimin geliştirilmesi için çalışma yapılması.
•Tahsilat riskinin azaltılması konusunda çalışmalar yapılması.
•Sözleşmelerde FIDIC’e paralel taslak sözleşme hazırlanması.
•BIM çalışmalarının desteklenmesi ve uzun vadeli etkilerinin değerlendirilmesi.
•Uluslararası eşdeğer dernekler ile ilişkilerin geliştirilmesi.
•Meslek içi personel eğitimi ile ilgili çalışmaların yapılması, düzenlenmesi (mühendis, tekniker ve işçi)

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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•Yabancı elektro-mekanik firmalarının Türkiye 
pazarına girme eğilimlerinin takip edilmesi.
•Gelişen malzeme teknolojileri ve montaj şekilleri 
ile ilgili yurt dışı yeniliklerin takip edilmesi.
•MTMD yeni üye katılımlarının hızlandırılması için 
çalışma yapılması.
•Yüksek yapılar yönetmeliği hakkında çalışmalar 
yapılması (TTMD’ye yönlendirme yapılması)
•Yapı denetim kanunun işler hale getirilmesi.
•Kamu ihale kanunu ve haksız rekabetin önlenmesi 
konusunda çalışmalar yapılanması.
•“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik 
Şartname” çalışmalarının Takip edilmesi
•Derneğimizin proje yönetim firmaları ile ortak 
çalışmalarının arttırılması.

•Mekanik tesisat sektörünün ortak faydaları çerçevesinde yurt dışı tanıtım ve girişim faaliyetlerinde sektör 
personel ve kaynaklarının ortak kullanımı konusunda çalışma yapılması.
•Mesleki sorumluluk sigortasının mekanik tesisat sektöründe hem uygulamacı hem de tasarımcı gruplar için 
araştırılması.
•Talep (Claim) Yönetimi konusunda çalışma yapılması ve bu konuda bir yöntem geliştirilmesi.
•DEİK’e üye olma konusunun dernek yönetimince değerlendirilmesi.
•Dernek bünyesinde ikişer kişiden oluşan gruplar ile yatırımcı , tasarım grubu, proje, işletme, yönetim grubu, 
üretici ve satış grupları ile çalışmalar yapılması.
•Pazarlama stratejisi geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması. Özellikle Yatırımcıya yönelik olarak yeni bir 
pazarlama yöntemi geliştirilmesi.
•Tüm sektör bileşenleri tarafından TAD konusunun desteklenmesi.

ÜNTES Sodex Ankara Fuarı’nda Sektörü Ağırladı

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Üntes, tam kadro olarak 10-13 Mayıs tarihlerinde ATO 
Congressium’da düzenlenen Sodex Ankara Fuarı’nda yerini 
aldı. Üntes, fuarda Türkiye’de tek yetkili distribütörü olduğu 
Hisense ürünleri, yeni rooftop çatı tipi klima santralleri ve 
diğer merkezi sistem ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturdu.  
İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB) tarafından 
desteklenen fuarın açılışını yapan T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ Üntes standını ziyaret etti ve 
üretimler hakkında bilgi aldı.

Üntes, VRF Pazarına Girdiği Hisense Hitachi Air Conditioning Co. Ltd. Hisense VRF Sistemleriyle Birlikte 
Yeni Ürünleriyle Fuarda Yerini Aldı 

Üntes’e yakışır stantta VRF ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin geniş ürün gamını görmek mümkündü. 
Fuar kapsamında stantta sergilenen dış üniteler; kaset tip, duvar tipi, kanal tipi, yer/tavan tipi, %100 taze 
hava besleme iç üniteleri; bağlantı kitleri ve kontrol aksesuarları, rooftop çatı tipi ve standart klima santrali, 
su soğutma grubu ve kabinli ve gizli tip fan coil üniteleri sektörle buluştu. İlk günden itibaren yoğun ilginin 
olduğu stantta ziyaretçilere “Hisense VRF Sistemler ve Mimari Çözümler” sunumları yapıldı. Ayrıca, Üntes 
Klima santralleri ve Hisense iç üniteleri ile VRF DX uygulamaları (çoklu kombinasyon uygulamaları) ve DX 
klima santrali VRF dışı ünite uygulamaları (tekli kombinasyon) ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca, Üntes etkin servis 
anlayışı ve 110’a ulaşan Üntes VRF servis ağı anlatıldı. Standa müşterilerin ilgisi oldukça yoğundu.
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Alarko Carrier, Sektörünün En “Sosyal” Markası Seçildi

Üntes VRF ekibi, Doç. Dr. Mustafa AKTAŞ 
önderliğinde Gazi Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi’nde düzenlenen seminerde Enerji 
Sistemleri Mühendisliği öğrencileri ile buluştu. 
Gerek öğrencilerin, gerekse de akademik kadronun 
yoğun ilgisinin olduğu seminerde Üntes VRF ekibi 
tam kadro olarak yer aldı. 

Hisense Hitachi Air Conditioning Systems 
Co. Ltd. Bölge Müdürü Shane DONG Hisense 
Hitachi hakkında genel bilgi verirken, Üntes VRF 
Genel Müdürü Yalım ATALAY “İklimlendirme 
Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve İyi Bir Alternatif 
Olarak VRF Sistemleri” konulu sunumu yaptı. 

Üntes, her yıl önemli sayıda Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisine staj imkanı sunuyor. Şirket hedefleri 
ve ihtiyaçları doğrultusunda da başarılı stajlar, mezuniyet sonrası tam zamanlı iş fırsatına dönüşüyor. 
Seminerde, Üntes VRF Sistemleri A.Ş. ekibinden Enerji Sistemleri Mühendisi Öykü YALÇINTEPE’de geleceğin 
meslektaşlarına kendi tecrübelerini aktardı. 

Öğrencilerin yoğun ilgisinin olduğu seminer, Shane DONG ve Yalım ATALAY’a katkılarından dolayı plaket 
sunulması ve fakülte enerji laboratuvarlarının ziyareti ile sona erdi. 

Üntes VRF Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğrencileri ile Buluştu
S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Alarko Carrier, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle 
düzenlenen “Social Media Awards Turkey” yarışmasında, 
iklimlendirme sektöründe SocialBrands Veri Analitiği 
Ödülü’nü almaya hak kazandı. Marka ve ajansların sosyal 
medya performanslarının değerlendirildiği yarışmanın 
sonuçları, 23 Mayıs’ta açıklandı. “SocialBrands Veri Analitiği” 
ve “Jüri” olmak üzere iki kategoride verilen ödüller; sosyal 
medyaya emek veren kurum ve ajansları teşvik etmeyi, içerik 
ve kampanya üretimindeki kaliteyi yukarı taşımaya katkıda 
bulunmayı hedefliyor. 

Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier Reklam ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Hüdai ÖZTÜRK, “Değişen ve gelişen teknoloji, 
her alanda olduğu gibi markaların iletişim çalışmalarını da 

yeniden şekillendiriyor. Hızın çok önemli olduğu günümüzde sosyal medya, iletişim çalışmalarında birincil 
öneme sahip. Biz de değişen koşullara uyum sağlayarak hedef kitlemizle doğrudan ve etkili temas kurduğumuz 
sosyal ağlarımıza büyük önem ve emek veriyoruz. Her mecra için özelleştirdiğimiz içeriklerle, doğru mesajlarla, 
hızlı ve etkin şekilde hesaplarımızı yönetiyor, tüm iş süreçlerimizde sosyal medyaya öncelik veriyoruz. Dijital 
dünyadaki çalışmalarımızın ölçümlenmesiyle kazandığımız ödülden, büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. 
Herkesi, hesaplarımızı takip etmeye davet ediyoruz.” dedi. SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri, 50’ye yakın 
sektörden markanın geçmişe dönük performanslarının analitik olarak sıralanmasıyla belirlendi. Veriler ve 
sıralama, BoomSonar’ın sosyal medya marka endeksi SocialBrands’in 30’dan fazla kriterden oluşan benzersiz 
algoritmasıyla elde edildi. Jüri ödülleri, 25 kategoride başvuru yapan ve 1 Nisan 2016-31 Mart 2017 tarihleri 
arasında yayınlanmış çalışmaların değerlendirilmesi sonucu belirlendi. Sosyal medya pazarlamasında niteliği 
ve niceliği göz önünde bulundurmayı prensip edinen Social Media Awards Turkey’nin büyük ödülü ise hem 
objektif sosyal medya verileri hem de jüri değerlendirmesi ışığında başarılı bulunan markaya verildi.
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“Şehre Daikin Geldi” konsepti ile yaz sezonunun 
açılışını İzmir’de yapan iklimlendirme devi Daikin, 
Türkiye’de büyümeye devam edeceğini açıkladı. Tüm 
üst düzey yöneticileri ile birlikte İzmir’de bayileri ve 
sektör profesyonelleri ile bir araya gelen Daikin, iki 
showroom açılışı da yaptı. Daikin Türkiye CEO’su 
Hasan ÖNDER, 5 yılda 5 kat büyüyerek sektöre ve 
ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduklarını 
belirtirken, “2020 yılında ciromuzu 1.6 milyar TL’nin 
üzerine taşırken, istihdamda 1.500 kişiye, ihracatta 
ise 300 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki hızlı büyümesini 
de sürdüren Daikin, yaz sezonunun açılışını İzmir’de 

yaptı. “Şehre Daikin Geldi” konsepti ile İzmir’e çıkartma yapan Daikin, yeni döneme ilişkin hedeflerini açıkladı. 
İzmir’de Karşıyaka Özler Bayi ile Gaziemir Egemak Bayi açılışlarını yapan, bayileri ve sektör profesyonelleri ile 
Swissotel Büyük Efes’te düzenlediği özel bir davette bir araya gelen Daikin Türkiye, yeni plan ve hedeflerini 
de İzmir basını ile paylaştı.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
SEMERCİ, ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özay 
ERVARDAR  BİLGİCİ, ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu 
Üyeleri Akın KAYACAN, Hüseyin VATANSEVER, 
Ema Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Nursel VATANSEVER, Genel Sekreter Aylin GEL, 
ESSİAD üyeleri ve çok sayıda sektör temsilcisinin 
katıldığı etkinlikte Daikin Türkiye CEO’su Hasan 
ÖNDER, “Bayilerimiz ve sektörümüzün ileri 
gelenleri ile buluştuğumuz, iki showroom açılışı 
yaptığımız İzmir programımız ile birlikte yaz 
sezonunun açılışını da yapmış olduk” derken Ege 
Bölgesi’ne verdikleri önemi vurguladı. Önder, “Ege 
Bölgesi’nde mucidi olduğumuz ve özellikle prestijli projelerde tercih edilen VRV, split klima, Altherma ısı 
pompası gibi ürünlerimizle yüzde 35’lik pazar payımız ile liderliği sürdürüyoruz. Daikin Türkiye olarak hedefimiz 
tüm Türkiye’de olduğu gibi Ege Bölgesi’nde de büyümeye devam etmek ve sektör liderliğimizi perçinlemek. 
Özellikle split klima sistemlerimiz ve Daikin Altherma ısı pompası ile bu bölgede büyüme planları yapıyoruz. 
Daikin Türkiye olarak yeni açılışlar yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

1924 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Japon iklimlendirme devi Daikin’in Temmuz 2011 tarihinde, 
Airfel’i satın alarak girdiği Türkiye’de, sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydettiğine dikkat çeken Önder, 
şu bilgileri verdi: “Daikin bugün 145 ülkede faaliyet gösteren, iklimlendirme sektörünün en büyük markası. 
Daikin, dünyada 157 milyar dolarlık bir pazarda faaliyet gösteriyor. Daikin’in toplam cirosu 18 milyar dolar. 
Türkiye’de de bu yapıya yakışan, hatta Japonları da şaşırtan bir performans sergiliyoruz. Japon yatırımcılarımız 
30 yıldır Türkiye’yi biliyor ve distribütörleri aracılığıyla faaliyet gösteriyorlardı. Ancak Airfel’i alarak doğrudan 
yatırımcı olmaları 2011 yılını buldu. Şimdi diyorlar ki, keşke daha önce Türkiye’ye yatırım yapsaydık. Japon 
yatırımcılar Türkiye’nin ve bu ülke insanının potansiyeline güveniyor, inanıyor.”

5 Yılda 5 Kat Büyümeyi Başardı

Daikin Türkiye’nin 2016 mali yılında %34’lük artışla cirosunu 756 milyon liradan 1 milyar liraya çıkardığını 
açıklayan Önder, sözlerine şöyle devam etti: “Daikin Türkiye olarak faaliyete geçtiğimiz 2011 yılında bu 

5 Yılda 5 Kat Büyüyen Daikin Yeni Hedeflerini İzmir’de Açıkladı

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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rakam 202 milyon TL. idi. İklimlendirme sektörünün Türkiye’deki büyüme performansı yıllık yüzde 10’lar 
seviyesindedir. Daikin ise sektör ortalamasının çok çok üzerinde performans göstererek, 5 yılda 5 kat 
büyüme kaydetti. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girdiğimiz bu dönemde ülke ekonomisine 
katkımızı da en üst seviyeye taşıdık. Bu çalışmaların sonucunda çalışan sayımız 2011 yılında 550 kişi iken, 
2016 sonunda 1.019 kişilik bir kadroya ulaştık. İhracatımız ise 2011 yılında 10 milyon dolar seviyesinde 
iken 2016 sonunda 100 milyon dolara ulaştı. Bu hızlı büyüme aynı zamanda sektörümüzün gelişimine, 
ülke ekonomisine de katkı demek. Hedefimiz bu katkıyı artırarak sürdürmek. Bu doğrultuda hedeflerimizi 
güncelledik. Yeni planlarımız da tamamen büyüme üzerine kurulu. 2020 yılında ciromuzu 1.644 milyon TL.’ye, 
istihdamımızı 1.500 kişiye, ihracatımızı da 300 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz. Bir yandan Hendek’teki 
tesislerimizde üretim kapasitemizi artırırken diğer yandan başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere bayi, satış 
ve servis ağımızla tüm Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz.”

Ar-Ge ve İnovasyon Sürüyor

Daikin’in halen Türkiye genelinde 181 bayi, kadın 
girişimcilerden oluşan 22 Sakura bayisi ve 500’ün 
üzerinde yetkili servisi ile yaygın bir şekilde faaliyet 
gösterdiğini belirten Önder, “Sektörün ürün gamı 
en geniş markası olarak bireysel klimalardan ticari 
çözümlere kadar hizmet sunabiliyoruz. Daikin 
zaten mucit bir marka, sektörde pek çok ilkte 
imzası var. Enerji verimliliğini artıran sezonsal 
verimlilik kriterleri, yeni nesil çevreci gaz R32 ile 
çalışan ilk klimalar gibi pek çok yeniliği Avrupa 
ile eş zamanlı olarak sektörümüze kazandırdık. 
Daikin’in uzmanlığının bir nedeni de Ar-Ge 

ve inovasyon çalışmalarına büyük önem vermesidir. Daikin Türkiye olarak 2017 yılı itibariyle bu konudaki 
yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladık. Bugüne kadar pek çok iyileştirme çalışması yapmıştık ancak 
yeni cihazımız Daikin Kombi ile pek çok ilke imza attık. Hendek’teki fabrikamızda dünyanın ilk Daikin markalı 
kombisini ürettik. Daikin gibi dünyanın 145 ülkesinde faaliyet gösteren 93 yıllık bir iklimlendirme devinin, ilk 
kombisini Türkiye’deki fabrikamızda üretmiş olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Daikin Kombi 
aynı zamanda segmentinin “en küçük hacimli” cihazı olarak da ayrı bir ilkin sahibi oldu.”

44 Ülkeye İhracat Gerçekleşiyor

Daikin Kombi’yi Türkiye ile eş zamanlı olarak Avrupa’da satışa sunduklarını açıklayan Önder, “Planlarımız 
arasında Avrupa’ya 100 bin adet kombi ihraç etmek yer alıyor. Önümüzdeki dönemde özellikle ihracatta büyük 
hamle yapmaya hazırlanıyoruz” dedi. Hendek’te üretilen 300 bin adet klimanın Daikin Group bünyesindeki 
ülkelere ihraç edildiğini belirten Önder, “Hedeflerimiz daha da büyük. Yeni dönemde klimanın yanı sıra kombi 
ve radyatör ihracatında da daha etkin olacağız. Şu anda Avrupa ülkelerinden Çin’e kadar 44 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en çok klima ihraç eden markasıyız. 2020 hedeflerimiz arasında ihracat tutarı 
ile birlikte ihracat yapılan ülke sayısını ve Hendek tesislerimizde üretilen ürün gamını genişletmek de yer 
alıyor” diye konuştu. Bu gelişmelerin yatırıma da dönüşeceğini dile getiren Önder, “Japon teknolojisi ile 
Hendek’te ürettiğimiz klimaların Avrupa’ya satışını 3 kat artırmış olmamız hem istihdam hem de üretim hattı 
yatırımı gerektirecek. Öte yandan ihracattaki payımızın artması ile birlikte klima üretimini de artırmamız da 
gündemde” bilgisini verdi.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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12 Nisan tarihinde Almanya Başbakanı Dr. Angela 
MERKEL ve Hessen Eyaleti Ekonomi, Enerji, Ulaşım 
ve Kalkınma Bakanı Tarek AL-WAZİR, Viessmann 
Grubu’nun Allendorf’daki yeni AR-GE Merkezi 
Technikum’un açılışını gerçekleştirmişlerdir. 
Uluslararası öncü ısıtma ve soğutma sistemleri 
üreticisi Viessmann’ın 50 Milyon Euro’luk bu yatırımı, 
disiplinler arası inovasyonların geliştirilmesinde bir 
yapı taşı niteliğinde olacaktır.

Başarılı Enerji Dönüşümü için Yeni Yollar Bulunmalı

“Ar-Ge Merkezimiz gelecekte enerji dönüşümü ve 
dijitalleşme alanındaki inovasyonlar için üretim 

merkezi olacaktır. Burada ürünün fikir aşamasından, seri üretime kadar tüm ürün geliştirme süreçlerinin 
iyileştirilmesine odaklanılacaktır.“ şeklinde konuşan Grup Başkanı Prof. Dr. Martin VIESSMANN yaptığı 
konuşmada, bir aile şirketi olan Viessmann’ın 100 yıllık tarihinde yaptığı en büyük yatırımlarından biri olan bu 
Ar-Ge merkezinde toplam 160 çalışanın prototipler üzerinden çok çeşitli testler yapacağını belirtmiştir.

Yenilikçilik Gelecekte de Başarının Anahtarı Olacak

Açılışta yaptığı konuşmada Viessmann’ın yenilikçi gücünü vurgulayan Başbakan Merkel, yeni Ar-Ge Merkezi’ni 
referans göstererek Prof. Dr. Viessmann’a “Bu yatırımla AR-GE çalışmalarını şirketinizde ne kadar önemli 
bir yerde konumlandırdığınızı göstermiş oldunuz.” demiştir. Dr. Merkel, Viessmann’ın 100. yıldönümü ve son 
25 yıl içindeki globalleşme sürecine istinaden de duygularını “Küçük bir atölyede başlayan oluşum, bugün 
uluslararası bir gruba dönüşmüştür, bu noktada bize düşen 100 yıllık bu serüvene saygı duymaktır.” şeklinde 
ifade etmiştir.

Alman Başbakan ayrıca her geçen gün daha önemli hale gelen dijitalleşme ve 4. sanayi devrimini de 
vurgulayarak, konuşmasına “Asıl heyecanlandırıcı olan, yepyeni bir tüketici deneyiminin kurulabilecek 
olmasıdır. Müşteri bireysel çözümler talep etmektedir ve bu ürünlerin Viessmann tarafından sunulduğuna 
emin olabilecektir.” şeklinde devam etmiştir.

Hessen Eyaleti Ekonomi ve Enerji Bakanı Tarek AL-
WAZİR ise Viessmann’ın  yenilikçi şirket yapısını 
överek “Isıtma sektöründeki verimlilik kavramı, 
Viessmann ürünlerince en yüksek seviyede 
karşılanmaktadır. Şirket ayrıca üretim sürecinde de 
enerji verimliği sağlamakta ve birçok yüksekokulla 
işbirliği yapmaktadır. Viessmann, Hessen Eyaleti 
için çok önemli bir ekonomik değerdir ve bu merkez 
ile önemini daha da arttırmaktadır.” demiştir.

11.000 m2’lik Tesis

Viessmann Isıtma Bölümü CEO’su Dr. Klaus-Peter KEGEL merkezin ana fikrini “Technikum’un yapım 
aşamasında tüm birimlerin başarılı ve yenilikçi bir üretim hedeflenerek konumlandığı bir yerleşim planı 
tasarlanmıştır. Bu birimler AR-GE’nin yanı sıra ürün yönetimi, kalite yönetimi, üretim tekniği, software 
geliştirme ve seri üretim birimleri olarak örneklendirilebilir.” şeklinde özetlemiştir.

Viessmann Yeni Ar-Ge Merkezi Technikum Açılışı Almanya Başbakanı Merkel’in Katılımıyla Gerçekleşti

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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Toplam 500.000 m²’lik inşaat alanı ile İstanbul’un en büyük, 
en yüksek ve değerli projelerinden biri olan Skyland İstanbul 
projesinin jet fanlı otopark havalandırma ve duman egzoz sistemi 
IMCO tarafından temin edildi. 

Skyland İstanbul, Seyrantepe TT Arena’nın yanında, üç kule ve 
bu kuleleri birleştiren meydandan oluşan mimarisiyle, rezidans, 
ofis ve konsept AVM’den oluşan karma bir proje. Proje toplam 
alanı 170.000 m² olan 12 katlı kapalı otoparka sahiptir. Kapalı 
otoparklarının günlük havalandırması ve olası bir yangın anında 
oluşacak dumanın tahliyesi, VENCO marka jet fanlar ve aksiyal 
duman egzoz fanları ile yapılacaktır. Projede tek ve çift yönlü 
olmak üzere 270 adet jet fan ve toplam debisi 1.930.000 m³/h 
olan aksiyal fanlar kullanılacaktır. Jet fan ve duman egzoz 
fanlarının tamamı EN 12101-3 standardına uygun F300 sınıfında 
sertifikalıdır.

Yeni enerji yönetmenliğine uygun A++ verimlilik sağlayan Bosch 
inverter split klima B1ZMI12725, Wi-Fi modülü sayesinde evde 
ve ev dışında internet üzerinden kontrol edilebiliyor. Böylece, 
henüz eve varmadan istenilen konforu sağlayan serinlik ortamı 
her yerden her an kolayca ayarlanabiliyor.

Bunaltıcı yaz sıcaklarından gelmeden evimizin konforunu 
Bosch’un Wi-Fi özellikli inverter split klima B1ZMI12725 ile 
korumaya almak mümkün. Sıcakların bir anda bastırdığı şu 
günlerde, bu klima sayesinde henüz eve varmadan evimizi 
önceden serinletebiliriz. Çıkarılabilir ön filtresiyle temiz bir 
kullanım sağlayan ve şık tasarıma sahip A++ verimlilik sağlayan 
B1ZMI12725, internet üzerinden Wi-Fi ile kurulan internet 
erişimi sayesinde, bulunduğunuz yerden kontrol imkânı sunuyor. 
Klimada bulunan internet modülü ile akıllı telefon ve tabletlere ilgili uygulama yükleniyor. Bu özellik ile klimanın 
açılıp kapanması, sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi, ısıtma/soğutma/nem ayarlarının hepsi akıllı telefonlar ve 
tabletler üzerinden tek dokunuşla ayarlanabiliyor.

Son teknoloji güçlü ve temiz serinlik

Bosch inverter split klima B1ZMI12725’te bulunan Süper İyonizer özelliği sayesinde bakteriler hızla yok 
ediliyor. Bu özellik ile toz, koku, polen parçacıkları yok edilerek ortam havasına tazelik katılıyor. Ayrıca, 
bilgisayar kontrol odaları ya da güç merkezleri gibi devamlı olarak serin tutulması gereken yerlerde iç ünitenin 
donup herhangi bir zarar oluşmasını engellemek için dış ünite fanının hızı, yoğunlaştırıcının sıcaklığına göre 
değiştirilebiliyor. Bu da klimanın çok düşük dış ortam sıcaklıklarında bile soğutma yapabilmesine imkân 
veriyor. Klimanın 12 farklı fan kademesi, ortamda tam da istenilen konforda hava akışını sağlıyor.

IMCO’dan VENCO marka fanlar, İstanbul Skyland Projesi’nde

Bosch Wi-Fi Özellikli Klima ile İstenilen Maximum Konfor ve A++ Verimlilik

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Fuarın Adı

Intersolar

HVAC Expo West Africa Fuarı

11. JORDAN BUILD

Febrava Fuarı

The Big 5 Construct

Cambuild

Iran HVAC-R Fuarı

Climate Abu Dhabi Fuarı

The Big 5 Kenya

Interclima 2017

Best5 Algeria

FoodExpo 

India Cold Chain 2018

3. HVAC-R Expo Saudi

ISK Sodex 2018

Acrex India

8. The Big 5 Suudi Arabistan

Mostra Convegno Expocomfort 

Dubai Big 5 Heavy

The Big 5 Heavy

Tarih

11-13 Temmuz 2017

20-22 Temmuz 2017

31 Temmuz-03 Ağustos

12-15 Eylül 2017

14-16 Eylül 2017

08-10 Eylül 2017

25-28 Ekim 2017

30 Ekim-01 Kasım 2017

01-03 Kasım 2017

06-10 Kasım 2017

22-25 Kasım 2017

05-05 Aralık 2017

12-14 Aralık 2017

14-16 Ocak 2018

07-10 Şubat 2018

22-24 Şubat 2018

05-08 Mart 2018

13-16 Mart 2018

26-29 Mart 2018

15-17 Eylül 2018

Yer 

SAN FRANSISCO ABD

LAGOS   NİJERYA

AMMAN  ÜRDÜN

SAO PAULA  BREZİLYA

MUMBAI  HİNDİSTAN

PHNOM PENH KAMBOÇYA

TAHRAN  IRAN

ABU DHABI  BAE

NAİROBİ  KENYA

PARİS    FRANSA

CEZAYİR  CEZAYİR

KAZABLANKA  FAS

MUMBAI  HİNDİSTAN

CİDDE    S.ARABİSTAN

İSTANBUL  TÜRKİYE

KARNATAKA  HİNDİSTAN

CİDDE    S.ARABİSTAN

MİLANO  İTALYA

DUBAİ   BAE

KAHİRE  MISIR


