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İşyerinde alarmınız var mı? Çoğunuzun cevabı evet olacaktır. Fiziksel güvenliğe 
önem veriyor olmanız çok iyi. Peki, sanal güvenliğinize ne kadar önem 
veriyorsunuz?

Dünyadaki en önemli emtia artık petrol değil, veri. O yüzden nasıl iş yerinize 
bir alarm taktırıyorsanız mutlaka bilgisayar ağınıza da yatırım yaparak güvenli 
hale getirmeniz gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde toplantı yaptığımız bir firmadan Wi-Fi şifrelerini rica edip 
ağlarına bağlandım. El alışkanlığı diyelim, hemen ağda herhangi bir bilgisayar 
açık mı diye bakınırken bir makinanın tüm paylaşımlarının açık olduğunu fark 
etmemle kendilerini uyarmam bir oldu. Bu tip durumlarda ilk tepki her zaman 
aynıdır; “O kadar önemli bir şeyimiz yok.”

Bende hep aynı tepkiyi veririm; madem önemli bir şeyinizin olmadığını düşünüyorsunuz, e-mail adresinizin 
şifresini rica edebilir miyim? Bugüne kadar bana kimse şifresini vermedi.

Neden verilerinizin önemsiz olduğunu düşünüyorsunuz? Sizin önemsiz olarak gördüğünüz veriler sizin 
işinizle ilgilenen rakipleriniz açısından önemli olabilir. Kötü niyetli birisi tüm verinizi kolayca iş yerinizin dışına 
çıkarabilir, pazarlayabilir ve hatta sizin verinizi kullanarak sizin know-how’ınızla sizin pazarınızda size rakip 
olabilir.

Evet, herkesin bir ADSL modemi var ve üzerinde bir firewall geliyor, farkındayım. Fakat o firewall internet 
tarafından gelen tehditlere engel olmak üzere konulmuş bir güvenlik duvarı, peki iç tehditlere karşı ne 
yapıyorsunuz? Varsayalım birisi Wi-Fi şifrenizi biliyor, ağınıza bağlandıktan sonra sizin ya da çalışanınızın 
kullandığı bilgisayara erişmesine nasıl engel olabilirsiniz?

Elbette ISO 27001 gibi detaylı bir çalışma yapmalısınız demiyorum ancak çok basit bir kaç yöntemi kullanarak 
ağınızı mevcut halinden çok daha güvenli hale getirebilirsiniz.

1. Öncelikle basit de olsa bir firewall edinin, yeni nesil firewall cihazlar çok pahalı cihazlar değil ve topu topu 
3~4 W (evet, üç dört watt) enerji tüketiyor. Hem ağa bağlanan bilgisayarları, hem de kimin nereye bağlanmaya 
çalıştığını kayıt altına aldığı için yarın bir sorunla karşılaştığınızda nereden kaynaklandığını bulmanızı oldukça 
kolaylaştırır ve birçok konuda sizin şahsi sorumluluğunuzu da azaltır.
2. Kendi kullandığınız ve misafirlerinizin kullandığı ağı mutlaka ayırın ve misafirlerin kati surette kendi ağınıza 
erişmesine engel olun.
3. Eğer ağ üzerinde herhangi bir dosya paylaştırmanız gerekiyorsa herkesin bireysel olarak paylaştırması 
yerine merkezi bir bilgisayardan mutlaka kullanıcı adı ve şifre kullanılmasını zorunlu kılarak paylaştırın. Bu 
hem hangi dosyanın kim tarafından kullanıldığını takip etmenizi, hem de meraklı kişilerin sizin dosyalarınızı 
kurcalamasının önüne geçer.
4. En önemlisi ise yedek almak, mutlaka bir yedekleme sistemi oluşturun. Özellikle son zamanlardaki 
ransomware adı verilen ve bilgilerinizi şifreleyerek sizden fidye talep eden kötü niyetli kişilerin önünü almanın 
en kolay yolu bu.

Yazdığım yazının soğutma ile alakası yok biliyorum ancak firmalarımızın sürdürülebilirliği açısından veri 
altyapımızın güçlü olması da çok önemli bir konu olduğu için değinmeyi tercih ettim.

Hepinize iyi çalışmalar dilerim.

Ömer BARLAS
Yönetim Kurulu Üyesi
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Üye ve Sektör Firma Ziyaretleri Devam Ediyor

ESSİAD ziyaret programı çerçevesinde; 22 Haziran 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan SEMERCİ 
tarafından İmbat Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı Kerim GÜMRÜKÇÜLER, 07 Temmuz 2017 tarihinde 
Yönetim Kurulu Üyesi Serhan GÜNDOĞAR, Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül 
SEVER MENKÜ’nün katılımları ile Reka Elektromekanik Genel Müdürü İrem GÜNERCAN, Emsaş Genel Müdür 
Yardımcısı Sinem VARDAR, Webasto Fabrika Müdürü Alp SAYILGAN, Ecocold Firma Sahibi İlhan MICILI, Öztaş/
Green Cooler Ar-Ge Müdürü Ogün KUNT, 14 Temmuz 2017 tarihinde ise ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ ve Genel Sekreter Aylin GEL’in 
katılımları ile Aera İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan ÇANGARLI, Ay-Pas Soğutma Şirket 
Sahibi Savaş ŞİMŞEK ile Ay-Pas Soğutma ve AhmRef GmbH Müdürü Gökhan ALBAYRAK ziyaret edildi.

ESSİAD’ın faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında görüşmelerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde sektörün 
gelişimi için yapılması gereken çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

Reka Elektromekanik Genel Müdürü İrem 
GÜNERCAN, ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Serhan 
GÜNDOĞAR, Genel Sekreter Aylin GEL

Emsaş Genel Müdür Yardımcısı Sinem VARDAR, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Serhan GÜNDOĞAR, 
Genel Sekreter Aylin GEL, EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ

Öztaş/Green Cooler Ar-Ge Müdürü Ogün KUNT, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Serhan GÜNDOĞAR, 
Genel Sekreter Aylin GEL

Webasto Fabrika Müdürü Alp SAYILGAN, ESSİAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Serhan GÜNDOĞAR, Genel 
Sekreter Aylin GEL, EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ
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İzmir’in en köklü üniversitelerinden biri olan Ege 
Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi mezuniyet 
töreni 07 Temmuz 2017 tarihinde Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Açık Hava Tiyatrosu’nda yapıldı. 

Törene, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Süheda ATALAY, Makina Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR, Makina 
Mühendisliği Bölümü Akademisyenlerinden Soğutma 
Dünyası Editörü Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Yayın Kurulu 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turhan ÇOBAN ve ESSİAD’ı temsilen 
Genel Sekreter Aylin GEL, Sivil Toplum Kuruluşları, 
Odalar, öğretim görevlileri, mezunlar ve aileler katıldı. 
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin Gıda, 

Biyomühendislik, İnşaat, Makine, Elektrik- Elektronik, 
Kimya, Tekstil, Deri ve Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümlerinden mezun olan öğrencilerin kep atma 
etkinliği ve diploma töreni gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi’nin farklı bölümlerini bitiren 
mezunlar, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda 
yüksek lisans ve daha sonra doktora çalışmalarına 
devam ederek akademik bir kariyer yapabilecekleri 
gibi mezun oldukları bölümden aldıkları eğitime göre 
sanayiden sağlığa kadar geniş bir alanda araştırma-
geliştirme, üretim, kalite, pazarlama, ithalat ve ihracat 
alanlarında mühendis olarak görev alabileceklerdir.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Aera İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Cihan ÇANGARLI, ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Güray KORUN ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Seçkin T. ERDOĞMUŞ

ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL, Makina 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve dereceye 
girmeye hak kazanan mühendisler ile birlikte

Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Aydoğan ÖZDAMAR, Makina Mühendisliği Bölümü 
Akademisyenlerinden Soğutma Dünyası Editörü Prof. 
Dr. Ali GÜNGÖR, Yayın Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turhan 
ÇOBAN, ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL

Ay-Pas Soğutma Şirket Sahibi Savaş ŞİMŞEK, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray 
KORUN, Ay-Pas Soğutma ve AhmRef GmbH 
Müdürü Gökhan ALBAYRAK
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Ayşatur ile İşbirliği Çalışmaları Hakkında Görüştük

Soğutma Dünyası Yayın Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivil Toplum Sektörü Hibe Programları Bilgilendirme Günleri İzmir’de Gerçekleştirildi

1996 yılından beri hizmet veren, TURSAB A grubu Seyahat 
Acentesi olan ve 2012 yılından beri ESSİAD’ın işbirliği 
kuruluşları arasında yer alan Ayşatur’dan Genel Müdür 
Hakan NALBANTLI ve İç-Dış Hat Bilet Sorumlusu Evrim 
HARCAMOĞLU ile toplantı gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL ve Kurumsal 
İletişim ve Muhasebe Sorumlusu Gamze AKÇAY’ın katıldığı 
toplantıda; önümüzdeki dönemde planlanan heyet 
organizasyonları, yurtiçi ve yurtdışı bilet rezervasyonları ve 
üyelerimize yönelik avantajlı hizmetler hakkında görüşme 
gerçekleştirildi.

19 Temmuz 2017 tarihinde Soğutma Dünyası Yayın 
Kurulu’nun 2017-2010/02 no’lu toplantısı gerçekleştirildi. 
Katılımın yoğun olduğu toplantıda; 77. Sayı (Nisan-
Mayıs-Haziran 2017) dergi içeriği hakkında görüşmeler 
gerçekleştirilerek ileriki dönemlerde derginin yayın dilinin 
genişletilmesi hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

İlgili toplantıda; Yayın Kurulu Üyelerinden Haluk SEVEL’in 
doğum günü kutlaması da yapıldı. Haluk SEVEL’in doğum 
gününü kutlar, yeni yaşında mutluluklar dileriz.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum 
Sektörü Hibe Programları Bilgilendirme Günleri Ankara 
ve Antalya’nın ardından 20-21 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında İzmir Mövenpick Hotel’de düzenlendi. 

ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül 
SEVER MENKÜ’nün yer aldığı ve İzmir ile çevre illerden 
yaklaşık 250 STK temsilcisinin katıldığı bilgilendirme 
günlerinde, katılımcılara yerel STK’ların kurumsal 
kapasitelerinin güçlendirilmesi, savunuculuk ve iletişim 
becerilerini geliştirilmesini amaçlayan “Yerel STK’lar” 
Hibe Programı ile kamu kurumları ve STK’lar arasındaki 
işbirliğinin güçlendirilmesini, STK’ları destekleyecek yasal 
ve mali ortamın iyileştirilmesini hedefleyen “Ortaklıklar ve 
Ağlar” Hibe Programı hakkında detaylı bilgi verildi.
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ISK Sodex Fuar Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

ISK Sodex fuarına ilişkin olarak kurucular DOSİDER, 
ISKAV, İSKİD, İZODER, TTMD ve Hannover Messe 
Sodeks Fuarcılık arasındaki anlaşma gereği; fuarın 
desteklenmesi, ortak sinerji yaratmak ve fuarın 
başarısının arttırılması adına paydaş dernekler 
ESSİAD, KBSB, MTMD, POMSAD ve SOSİAD’ın 
Yönetim Kurulu Başkanlarının katılımları ile periyodik 
olarak toplantılar düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, fuar ile ilgili güncel bilgileri paylaşmak 
amacıyla 27 Temmuz 2017 tarihinde ISKAV’da ISK 
Sodex Fuar Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. 
Sektörümüzdeki paydaş derneklerin başkanlarının 

katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda; stand satışlarının geldiği son nokta ve önümüzdeki yıllarda yapılacak 
olan ISK Sodex Fuarı’nın tarihleri hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

İBB Meslek Fabrikası, Bünyesinde Düzenlenen Kurslar ile Meslek Sahibi Yapmaya Devam Ediyor

11 yılda 61 bin kursiyere ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası’ndaki dikim operatörlüğü, üç 
boyutlu animasyon, kaynak teknolojileri, Autocad, 3D Max ve Yenilenebilir Enerji programlarını bitiren 85 
kişiye daha sertifikalarını törenle verdi.

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı törende, Yenilenebilir Enerji Sistemleri Mesleki Eğitim 
Programı’nı tamamlayan kursiyerlere sertifikaları ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu ve ENSİA Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin VATANSEVER tarafından takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işsizliğin 
azaltılarak yerelde ekonomik gelişme ve rekabet gücüne katkı sağlamak amacıyla kurulan Meslek Fabrikası 
eğitimleri ile kursiyerlerin meslek sahibi olmaları hedefleniyor.
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Matesis Mühendislik Firma Ortağı Selim KAYAN
“İzmir’in gelişmesi, en iyi ve en kaliteli projelerin çıkması için 

elimizden geleni yapıyoruz.”

•Matesis Mühendisliği biraz yakından tanıyabilir miyiz?

Matesis, 28 Haziran 2016’da üç Makina Mühendisi ortak ile kuruldu. Daha önceki tecrübelerimize dayanarak 
bizim de artık bu sektörde yer almamız, birer genç girişimci olmamız gerektiğini düşünerek ve bir cesaret ör-
neği olarak “bu işte biz de varız” diyerek Matesis Mühendisliği kurmaya karar verdik. Bu noktada kendimize 
teknik ve nitelik anlamında güveniyoruz. Tabii ticaret hayatına başladığınızda başka sorunlarla da karşılaşmak 
durumunda kalıyorsunuz. Biz tüm bu sorunları aşarak mekanik tesisat, proje ve taahhüt kapsamında çalış-
malarımıza başladık. Bir yıl içerisinde toplam 238 proje gerçekleştirdik. Bunlardan 38’i 20bin m2 ve üzeri, aynı 
zamanda çeşitliliği olan projelerdi. Bazı inşaat firmalarının kule, AVM, otel projeleri ile Türkiye’nin önde gelen 
bazı eğitim kurumlarının projelerini gerçekleştirdik. Bu zaman zarfında ofis ve hastane tecrübesi de kazandık. 
Zaten ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu projelerin altından kalktığımız zaman başarı da gelmiş oldu. 

İstanbul’da bir şubemiz var ve işleri mümkün olduğunca koordinasyon içinde götürmeye çalışıyoruz. Bu bağ-
lamda da teknolojiden en üst düzeyde faydalanıyoruz. Şu anda 6 makina mühendisi ve tekniker arkadaşımız 
var. Genç kadromuzun tecrübe anlamında yeterli olamadığı noktalarda üniversite hocalarımızdan, danışman-
larımızdan ve MMO bünyesinde yer alan ve yine danışmanlık hizmeti veren kişilerden destek alıyoruz. Tabii 
gençliğin ve dinamizmin verdiği enerji başka oluyor. Bu anlamda gençlere önem veriyoruz.

•Oldukça yeni bir firmasınız ve kısa sürede güzel işlere imza attınız. Bu başarınızı en çok hangi özelliğinize 
bağlıyorsunuz?

Şirketi kuralı 1 yıl oldu ve bu sürede ciddi bir çalışma performansı sergiledik. Çalışma arkadaşlarımızın bu 
nokrada bizlere ciddi bir katkısı oldu. Bizim de özverimiz çok fazlaydı fakat en önemlisi; nitelikli iş geliştirmek 
ve teknolojinin son gelişmelerini takip etmek oluyor. Sektörde çok fazla bizimle aynı işi yapan deneyimli bü-
yüğümüz var. Bizler genç olduğumuz için karşı tarafın soru işaretleri ile karşılaşıyoruz. Karşınızdaki kişinin 
gözünden anlıyorsunuz bunu, “acaba bu işi yapabilecekler mi?” gibisinden. Biz zaten hem nitelikli eğitimimiz 
hem mevcut tecrübemiz anlamında nitelikli işlerin de üstesinden gelebildik. Yaptığınız işi hakkıyla ve kaliteli 
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yaptığınız zaman bunun devamı geliyor, bunu görüyorsunuz. Dolayısı ile bize başarıyı getiren en önemli özel-
liğimiz bence nitelik ve kalite olacaktır. Yaptığımız projeler ile ilgili geri dönüşleri çok az alıyoruz, hesaplarımızı 
çok iyi kontrol ediyoruz ve sanki projenin uygulaması ve daha sonrasını da düşünerek projelendirme yapıyo-
ruz. Dolayısı ile kalite en sonunda başarıyı getiriyor. Son 1 yılda 1 milyon m2’nin üzerinde proje çıkartmışız.

•İnşaat sektörünün sürekli gelişmesi ve İzmir’e başarılı yatırımların devam ettiği bu süreçte Matesis ola-
rak kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

Başlangıçta 2,5 yıllık bir iş deneyimim oldu. Sonrasında şirketi kurma aşamasına geçtik. Üniversiteyi İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde okudum ve sonrasında da İstanbul’da çalıştım. İnşaat sektörünün en geliştiği yer ola-
rak tabii ki İstanbul diyebiliriz. İzmir de bu noktada İstanbul’un arkasından geliyor. Bu açıdan baktığımız za-
man İzmir’de de büyük yatırımlar var. Kentin gelişmesini Matesis olarak kendimize görev addediyoruz. Tabii ki 
toplumsal bir görev olarak addediyoruz bunu. Kentin sağlıklı gelişmesi ve Avrupa kentlerine benzer yaşamla-
rın yaşanması bizim en önem verdiğimiz değerlerden biri. Yaptığımız işlerde aynı şekilde insanların hayatını ve 
sağlığını koruyacak tasarımlar yapmaya özen gösteriyoruz. Bunu da yatırımcılar ile sürekli paylaşıyoruz. Ba-
zen yatırımcılar da işin daha ucuzuna kaçmaya çalışıyorlar, bizim işimiz size biraz daha maliyetli gelecek fakat 
konfor ve hayat kalitesi açısından yüksek verim alacaksınız diyoruz ve bu noktada yatırımcıları ikna etmeye 
çalışıyoruz. Dolayısı ile İzmir’in gelişmesi, en iyi ve en kaliteli projelerin çıkması için elimizden geleni yapıyoruz.

•Matesis’in gelecek projeleri nelerdir?

Bizim şirket olarak proje ve taahhüt ayağımız var. Taahhüt ayağında kendimizi daha da geliştirerek bu alanda 
daha fazla çalışmak istiyoruz. Çünkü İzmir’in inşaat sektöründeki gelişmesinden dolayı büyük projeler olaca-
ğını öngörüyoruz. Dolayısı ile kendimizi bu yönde geliştirmeye çalışıyoruz. Bir de enerji verimliliği konusunda 
yapmış olduğumuz bazı çalışmalarımız var. Yüksek lisansını yapan bir çalışan arkadaşımız ile yüksek binalarda 
enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmamızı yakında sektör ile de pay-
laşacağız. 

Bunun dışında inşaat sektöründe ya-
şanan en büyük sıkıntılardan bir ta-
nesini elektrik–statik–mekanik–de-
korasyon gruplarının koordineli olarak 
çalışamaması olarak gördük, böyle bir 
sorun tanımladık. Bu sorunların çözü-
mü ile ilgili BİM’i (Bina Bilgi Modelle-
mesi) kendi bünyemizde geliştirerek 
yaptığımız projelerde uygulamaya ça-
lışıyor,  bu grupların koordineli bir şe-
kilde çalışmasına yönelik projelerimize 
devam ediyoruz. Bu şekilde Matesis 
Mühendisliği artık şantiyelerde daha 
çok görmeye başlayacaksınız. Bu nok-
tada projelerimiz devam ediyor.•
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Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Temmuz ayında doğan;
Sayın Ayça EROĞLU
Sayın Erdoğan ORAN
Sayın Erkut BEŞER
Sayın Fahri OFLAZ
Sayın Göksel GÜRPINAR
Sayın Hakan ERDOĞAN
Sayın Koray ÜLGEN
Sayın M. Akif KOCAOĞLAN
Sayın Metin GÜRES
Sayın Mustafa ÖZKAN
Sayın Özay AKMAN
Sayın Suat KOCAMAN ve
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Sayın Hüseyin 
VATANSEVER‘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 YAZ OKULU

No        Eğitimler                      Eğitmenler  Süre /Gün          Tarih /Yıl 

UR-GE EĞİTİM TAKVİMİ

No        Eğitimler                      Eğitmen  Süre /Gün          Tarih /Yıl 

Toplam Kalite Yönetimi
Proje Yönetimi
Stratejik Planlama
Süreç Yönetimi
5S/TPM Tanıtımı/ Uygulamaları
Hoshin Kanri Sistemi
Tedarikçi Yönetimi

Kazım SAVER
   Zeliha SİLLELİ ÜNAL

Çınarlı MTAL

24 Ağustos 2017
12 Eylül 2017
21 Eylül 2017
26 Eylül 2017
05-06 Ekim 2017
12 Ekim 2017
19 Ekim 2017

1 gün
1 gün
1 gün
1 gün
2 gün
1 gün
1 gün

1
2
3
4
5
6
7

1

*Yaz Okulu eğitimleri Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde, UR-GE Eğitimi Çınarlı MTAL’da  
gerçekleştirilecektir.
*Eğitimler ile ilgili essiad@essiad.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.
*Kayıtlar öncelik sırasına göre alınmaktadır.
*ESSİAD, eğitim programında ve içeriklerinde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

Ticari Soğutma 1 gün 14 Eylül 2017
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Isıdem Yalıtım Ürünleri Cezayir Tizi Ouzu Stadyumu’nda

Cezayir Tizi Ouzu Stadyumu’nda Coolflex 
elastomerik kauçuk köpüğü ve Flexiduct esnek 
hava kanalı tercih edildi.

Toplam maliyeti 250 milyon Dolar’ı bulması 
beklenen Ceyazir Tizi Ouzu Stadyumu’nun 
Isıtma-Soğutma-Havalandırma sistemlerinde, 
ISIDEM Yalıtım’ın LEED sertifikalı tesislerde 
ürettiği Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü ve 
Flexiduct esnek hava kanalı ürünleri kullanıldı. 
50 bin seyirci kapasitesine sahip Tizi Ouzu Stadyumu Cezayir’in 100 km. doğusunda bulunuyor. 

Sektörün En Yüksek Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı Coolflex’te

Coolflex ürünü yüksek su buharı difüzyon direnci katsayısı 
ile korozyon riskini minimuma indirmek adına μ≥10.000 
değeri ile üretiliyor. Bu değer şu ana kadar TSE tarafından 
tescillenmiş ürünler arasında sektörün en yüksek su buharı 
difüzyon direnç katsayısı olma özelliği taşıyor. Kapalı 
gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde 
uygulandığı tesisatlarda maksimum termal performans ve 
yoğuşma kontrolü sağlayan Coolflex ürünleri, TS EN 13501-
1 yangın yönetmeliğine göre levhalarda B,s3-d0, borularda 
BL,s2-d0 yangın performansıyla uluslararası standartlara 
uygunluğuyla öne çıkıyor.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Form VRF / Mitsubishi Heavy Yeni Airflex Kaset Tipi Klima

Form VRF Sistemleri San. Tic. A.Ş’nin Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü olduğu Mitsubishi Heavy Industries VRF klimalar,  
yüksek verimliliği ve geniş ürün seçenekleriyle otel, iş merkezi, 
rezidans, konut, hastane, okul projelerinde tercih ediliyor.

Mitsubishi Heavy KXZ VRF Sistemleri tarafından geliştirilen yeni 
kaset tipi klima, Airflex Kanat dizaynı sayesinde tavana paralel 
üfleme yaparak hava konforunu maksimize eder. Bu özelliği ile 
2016 Good Design ödülünü de kazanan Airflex kaset tipi klimalar, 
dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Ayrıca 4 yöne üfleme özelliğine 
sahip Airflex Kaset Tipi klima modellerinde her kanat bibirinden 
bağımsız olarak isteğe göre farklı açılardan ayarlanabiliyor. Yeni 
kaset tipi klimalar opsiyonel olarak takılabilen Hareket Sensörü 

ile de konforlu iklimlimlendirme sağlarken, insan yoğunluklarını ve hareketlerini algılayarak maksimum güç 
tasarrufu da yapabiliyor. VRF sistemleri, yeşil bina konseptine uygun olarak inşa edilen ve LEED sertifikası 
almak isteyen binalara puan kazandırıyor.

Mitsubishi Heavy Industries Grubu Global 100 Endeksi-Sürdürülebilir Şirketler sıralamasında 66. sırada yer 
alarak klima sektöründen bu sıralamada yer alan tek firma olarak dikkat çekiyor. Fosil yakıtlı ısıtma cihazlarına 
göre düşük CO2 salınımıyla çevreye ve kolay kullanımıyla da kullanıcıyla dost bir teknoloji olan Mitsubishi 
Heavy VRF sistemleri tüm soğutma, ısıtma ihtiyaçlarınızı karşılar.
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S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

İmbat Hassas Kontrollü Klima

Günümüzde her ölçümün ve işleyişin mükemmel olması için 
çok çalışılsa da gözle görülmeyen ve hissedilemeyen bazı 
etkenler bu mükemmel işleyiş için sorun oluştururlar. İnsanlar 
tarafından hissedilemeyen bu etkenler ancak bir makinenin 
kusursuz yaklaşımıyla yakalanabilir. En ufak farklılıkta büyük 
sonuçlar doğurabilen sıcaklık ve nem farkı bunlardan biridir. 
Özellikle hassas ölçümlerin yapıldığı laboratuvarlar, bilgilerin 
depolandığı, önemli belge ve eserlerin muhafaza edildiği 
müzeler, arşiv odaları, veri merkezleri, UPS odaları gibi 
mekanların hassas iklimlendirilmesi, en ufak hatanın büyük 
bir bilgi kaybı ve maliyetle sonuçlanması nedeniyle hayati 
önem taşır.

Veri merkezleri, sistem odaları, müzeler, arşivler, laboratuvarlar, 
UPS ve pano odaları, elektrik&elektronik ekipman odaları, 
bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri gibi mahaller insan 
konforunun ihtiyacından daha farklı tasarım ve iklimlendirme 
kriterlerine sahiptirler.

Çalıştıkları süre boyunca bulundukları alana ısı yayan bu 
cihaz ve sistemlerde, doğru soğutma sağlanmaması halinde 
artan ısınma, veri kaybına ve sistemin kısa sürede ömrünü 
tüketmesine neden olur. Karşımıza çıkan diğer bir faktör olarak, 
nem miktarında artış, elektronik cihazlarda oksitlenmeye bağlı 
kayıplar yaratır.

Bu sistemler, yoğun ısı üretimi oluşturan ısı kaynaklarını modelleyen ısı kazancı hesabı yapılarak; hassas 
ve değişken ihtiyaçlara göre programlanarak, devamlılığı garantili olacak şekilde soğutulmalı ve istenen ısıl 
şartlarda faaliyet göstermesi sağlanmalıdır.

Hassas kontrollü klimalar, bu tür mahaller için gerekli sıcaklık ve nem kontrolünü sağlamaya yarayan 
iklimlendirme cihazlarıdır. Yılda 365 gün ve 24 saat çalışma esasına göre tasarlanan hassas kontrollü klima 
cihazları, gerekli sıcaklık, nem ve filtrasyonu sağlayarak elektronik ekipmanın çalışma ömrünü ve verimliliğini 
üst düzeye çıkarır.

Hassas klima seçimi ve uygulamasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şöyledir:

•Hassas klimalar, sabit sıcaklık ve nemde çalışabilen, gerektiğinde nem alabilen yüksek kapasite ve debiye 
sahip cihazlardır. Duyulur ısı oranları konfor için üretilen cihazlardan farklı olarak 0,9-1 arasındadır.
•Hassas klima cihazları iki ana üniteden; evaporatör (iç ünite) ve kondenserden (dış ünite) oluşur. İki ünite 
arasında soğutucu akışkan özelliği sağlayan ozon dostu R410A ve R407C gibi yeni nesil gazlar kullanılır.
•Belli tolerans aralıklarında nem ve sıcaklığı birlikte sağlayan bir tasarıma sahiptirler. Örneğin sistem odalarında 
önerilen sıcaklık aralığı 20 ila 22°C, relatif nem ise %50-55 RH aralığındadır. Tekstil laboratuvarlarında ise 
istenen relatif nem oranı %60-80 RH aralığındadır.
•Sıcaklık +/- 1°C ve nem +/- %5 RH toleranslarında sabitlenebilmektedir. İnternet üzerinden izlenebilme ve 
bina otomasyon sistemlerine bağlanabilme özellikleri, sistemin uzaktan izlenebilmesini mümkün kılar.
•Hassas klimalar, -30°C ve +45°C sıcaklık aralığında rahatlıkla çalışabilir.
•Hassas klima ile iklimlendirilecek mahallerin, ısı değişikliklerini içeriye ve dışarıya hissettirmeyecek 
malzemeler ile yapılması sağlanmalıdır.
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•Hassas kontrollü klimalar için önemli kriterler; optimum soğutma yükü ve kurulu güç, ilk yatırım maliyeti 
ve işletme maliyeti, homojen sıcaklık ve nem oranının sağlanması için yüksek ısı kaynaklarının mahal içinde 
homojen dağılımının sağlanmasıdır.
•Kapasite tayininin, hassas iklimlendirme yapılacak olan mahalin ölçülerine göre değil; ortamdaki ısı yüküne 
göre yapılması ve ortamda bulunan cihazların ısı yüklerinin doğru belirlenmesi gerekir.
•İklimlendirilen ortama uygun cihaz kapasitesi belirlendikten sonra, doğru kapasitede cihaz seçilmeli ve 
homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak hava dağıtım sistemi tasarlanmalıdır.
•İklimlendirilecek alan ve cihaz seçimi, işletmenin ileriye dönük büyüme beklentileri göz önünde bulundurularak 
yapılmalıdır.
•Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri yedekli olarak planlanmalı, herhangi bir arıza durumunda yedek 
klimanın devreye girmesi sağlanmalıdır.
•Cihazlar, elektrik kesintilerinden sonra, önceki set edilen değerde tekrar çalışacak özellikte olmalıdır.
•Cihazların, elektromanyetik dalga yaymaması ve çevredeki elektronik cihazlara zarar vermemesi önemlidir. 
•Konfor uygulamalarında olduğu gibi hassas kontrollü iklimlendirme sistemlerinde de en büyük tüketim 
soğutma esnasında gerçekleşir. İşletme maliyeti düşük, yüksek verimli cihazlar avantaj sağlar.
•Cihazlarda; fanların EC plug tip, genleşme vanalarının elektronik sürücülü,  kompresörlerin DC Inverter 
teknolojisine sahip olmaları önemlidir. Gelişmiş bir mikroprosesör ile kontrol edilmeleri, alçak ve yüksek 
basınç değerlerine doğrudan müdahale etme imkanı tanıması, yüksek enerji tasarrufu sağlaması ve zorlu 
çalışma koşullarında süreklilik sağlaması gerekir.
•Sistem tasarımında serbest soğutma (free-cooling) altyapısı, cihazın tasarım aşamasında düşünülmeli ve 
enerji tasarrufu sağlanmalıdır.
•İç ünite ile dış ünite arasındaki mesafe; performansı etkilemeyecek uzaklıkta, akışkan hızına ve yağ geri 
dönüşüne uygun çaplarda ve standartlarda, gerekli emniyet tertibatları ile tesis edilmelidir.  
•Mahallerin inşai ve altyapılarına paralel olarak üfleme metodları seçilmelidir.
•Şartlandırılmış havanın homojen dağılımı ve dağıtım sistemi hassas iklimlendirmede çok önemlidir.
•Sistem odasının hassas kontrollü iklimlendirme çözümlerinde, soğuk hava koridorları için mümkünse 
minimum 30 cm yükseltilmiş döşeme uygulanmalı, hassas kontrollü iklimlendirme cihazının önden veya 
üstten emiş, döşeme altından üfleme modeli seçilmelidir. Bu şekilde döşeme altına üflenen soğuk hava, 
menfezler vasıtası ile soğutmayı verimli olarak sağlayacaktır.
•Yapılacak döşemelerin antistatik özellikli, min. 30 dakika yangın dayanımı olan, üstündeki kabinet ve donanım 
ağırlığını karşılayacak mukavemette olması sağlanmalıdır.
•Cihazların periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması sağlanmalıdır. Doğru ve periyodik olarak yapılan 
bakımlar, sistemin daha verimli çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, 1998 yılından bu yana, 6 ila 220 kW 
arası soğutma kapasitesine sahip hassas kontrollü klima cihazlarının üretimini 
gerçekleştirmektedir. Seçkin referansları ile en çok satılan yerli üretici marka 
durumundadır.

İmbat hassas kontrollü klimalar, mahal sıcaklığını +/-1oC ve ortam bağıl nemini 
+/-%2 RH tolerans hassasiyetinde sabit tutabilme özelliğine sahiptir.

EC plug fanlar ve isteğe bağlı olarak DC inverter kompresör opsiyonları ile yüksek 
enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Çift kompresörlü modellerde asimetrik soğutma devresi ile iki farklı kapasitedeki 
kompresör, üç farklı kademede çalıştırılarak kısmi yüklerde de yüksek verime 
ulaşılmaktadır. Bunun yanı sıra kompresörlerin devreye girip çıkma sayıları 
düşmekte ve ömürleri uzamaktadır. 

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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İmbat hassas kontrollü klimalar, yüksek duyulur ısı oranı ile mahalin ihtiyacı olan yüke doğru cevap vermekte 
ve minimum işletme maliyeti sağlamaktadır.

İmbat hassas kontrollü klimaların 
gelişmiş mikroişlemci kontrol paneli, 
günlük ve haftalık olarak programlama 
imkanı sunmaktadır. Tam otomatik 
çalışma özelliği ve İmbat tarafından 
geliştirilen özel yazılım ile cihazların 
soğutma, ısıtma, nemlendirme, nem 

alma ve filtrasyon fonksiyonları kontrol edilerek istenen hassas ortam şartları kolaylıkla sağlanmaktadır.

İmbat hassas kontrollü klimalar, ozon tüketim katsayısı sıfır olan çevre dostu R-410a ve R-407c soğutucu 
akışkan opsiyonları ile hava soğutmalı veya su soğutmalı kondenserli olarak üretilmektedir. 

İmbat hassas kontrollü klimalar, 
direkt genleşmeli olarak üretilebildiği 
gibi soğuk su serpantinli veya direkt 
genleşmeli + soğuk su serpantinli 
olarak da üretilebilmektedir.

Uzaktan kumanda ve cihaz kontrol sistemi, bina yönetim sistemlerine 
bağlanma imkanı sunmaktadır. Cihaz üzerinden görülebilen sıcaklık, 
nem gibi tüm değerler ile filtre kirliliği, hava akışının engellenmesi 
ve oluşabilecek diğer arızalar uzaktan kumanda ve kontrol 
edilebilmektedir.

Yedekli ve eş yaşlandırmalı sistemlerle, uzun ömür sağlanmakta ve 
garanti sonrası düşük bakım maliyeti avantajı sunulmaktadır.

Müşteri ve mahal ihtiyacına göre geniş bir aralıkta tasarlanmış olan İmbat hassas kontrollü klimalar; alttan, 
önden veya üstten üfleme ve emişli olarak üretilmektedir.

İmbat hassas kontrollü klimalarda, dış hava 
koşullarına göre gerektiğinde kısmen veya %100 
taze hava ile free-cooling yapılarak minimum enerji 
sarfiyatı sağlanmaktadır. Düşük dış hava koşullarına 
uygun cihaz modelleriyle -45oC’de bile istenen mahal 
şartlarına ulaşılabilmektedir.

Hassas kontrollü klimaları ve tüm ürün gruplarıyla 
İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, yer aldığı her projeye en doğru çözümü sunmak için çalışmaktadır. 
26 yıllık deneyimi, bilgisi ve AR-GE odaklı mühendislik yaklaşımıyla verimliliği ve enerji tasarrufu yüksek 
ürünler tasarlamakta; ürünlerini 40’a yakın ülkeye sunmaktadır.
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Maksimum Performans için Doğru Malzeme Doğru Kalınlık

Ticari binaların, kamu binalarının ve sanayi tesislerinin ısıtılması/
soğutulması için tüketilen enerjinin azaltılmasında mekanik 
tesisat yalıtımı büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda mekanik 
tesisatı oluşturan boruların, vanaların, armatürlerin ve hava 
kanallarının doğru yalıtım malzemesi ve uygun yalıtım kalınlığı 
ile yalıtılmaları gerekiyor. ISIDEM Yalıtım’ın LEED sertifikalı 
tesislerinde ürettiği Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü kapalı 
gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde uygulandığı 
tesisatlarda maksimum yoğuşma kontrolü ve termal performans 
sağlıyor. Coolflex boru ve levhalar Yüksek Su Buharı Difüzyon 
Direnci Katsayısı ile korozyon riskini minimuma indirmek adına 
μ≥10.000 değeri ile üretiliyor. Bu değer şu ana kadar TSE 

tarafından tescillenmiş ürünler arasında sektörün en yüksek su buharı difüzyon direnç katsayısı olma özelliği 
taşıyor.

Maksimum Performans için Doğru Yalıtım Malzemesi ve Doğru Yalıtım Kalınlığı

Mekanik tesisat ekipman yalıtımında dikkat edilmesi gereken 
hususlara değinen ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü Murat 
ERENOĞLU, “Mekanik tesisatta ısı yalıtımını genel olarak 
sıcak hatlarda ısı kaybını, soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek 
amacıyla alınan en bilindik önlem olarak açıklayabiliriz. Ayrıca 
yapılan yalıtım ile soğuk hatları oluşturan boruların yoğuşma 
sebebiyle korozyona uğraması da önleniyor. Tabi ki bu sonuçlara 
doğru yalıtım malzemesi ve doğru yalıtım kalınlığı ile ulaşabiliriz. 
Mekanik tesisat yalıtımında kullanılan malzemelerde aranan 
en temel özellikler; düşük ısı iletkenlik katsayısı, yüksek buhar 
difüzyon direnç kat sayısı, yangına olan tepki sınıfı, uygulama 
kolaylığı ve geniş servis sıcaklık aralığı olarak sıralanabilir. ISIDEM 
Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü ürünlerimiz tüm bu kriterleri 
karşılıyor.” dedi.

Standart Dışı Yalıtım Malzemelerine Dikkat!

Erenoğlu hızla büyüyen inşaat sektörüne yeni birçok ürünün arz edildiğini dile getirerek, denetimler konusunda 
bazı eksiklikler sebebi ile tüketicilerin yanıltıldığına dikkat çekti. Gerçek ve uzun ömürlü yalıtım için kullanılan 
doğru malzemenin seçiminin son derece önemli olduğunu, tüm tüketicilerin standartlara uygun ürün seçimine 
dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Erenoğlu, “Avrupa Standartlarına (EN) uygun her ürün CE işareti alır 
ve performans değerleri beyanlarını taşır. Tüketicilerin satın alma sürecinde yalıtım malzemesinin CE ve TSE 
logosuna sahip olup olmadığını kontrol edip, yalıtım kalınlığını sorgulaması gerekiyor. ISIDEM Yalıtım olarak 
tüm üretim ve kalite süreçlerimizi, TS EN 14304 standartlarının zorunlu kıldığı kriterlere göre üretmekte ve 
bünyemizde oluşturduğumuz sektörün en teknolojik imkanlarına sahip laboratuvarlarında koşulsuz müşteri 
memnuniyeti anlayışıyla gerçekleştiriyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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Danfoss Türkiye ve Cantaş Soğutma, İleri Seviye CO2 Eğitimi İçin Danimarka’da

Daikin, Shira Serisini Shira+ ve Shira Eco ile Yeniledi

Danfoss Türkiye soğutma ekibinin ana distribütörlerinden 
birisi olan Cantaş Soğutma, 3-7 Temmuz 2017 tarihlerinde 
ileri seviye CO2 soğutma eğitimi için Danimarka’da Danfoss 
ekibiyle buluştu. 

Üniversitenin deneyimli personelleri tarafından 
verilen eğitimin ardından Danfoss Danimarka ekibiyle 
saha ziyaretleri gerçekleştirildi. CO2 soğutma çevrimi 
içerisine farklı komponentler ilave edildi, basınç entalpi 
diyagramındaki değişimler ayrıntılı olarak ele alındı. 

Eğitimin öne çıkan konu başlıkları Danfoss Multi Ejector, CO2 Transkritik soğutma ve paralel sıkıştırma olurken 
ürünlerin enerji verimliliği uygulamalı olarak yerinde gözlemlendi. 

Danfoss Türkiye Soğutma Teknik Destek ve Eğitim Müdürü Adnan GÜNEY; “CO2 kritik üstü sistem tasarımlarında 
yaz sıcaklıkları büyük önem taşıyor ve Türkiye gibi sıcak iklimli ülkelerde buna bağlı olarak verim ciddi anlamda 
düşüyor. Buradan hareketle geliştirilen Danfoss patentli Multi Ejector, teknolojisi sayesinde yüksek yaz 
sıcaklıklarında dahi CO2 soğutma sisteminin yüksek COP değerlerinde çalışmasını sağlayacak” dedi. Konuyu 
değerlendiren Danfoss Soğutma Sistemleri Bölge Direktörü Toni TİMİRCİ ise, Danfoss eğitimlerinin gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında aralıksız olarak devam edeceğini ve Danfoss kapılarının eğitime her zaman açık 
olduğunun bilgisini verdi.

Daikin’in en çok tercih edilen serilerinden olan Shira, farklı ihtiyaç 
ve konfor alanlarına göre geliştirilen 2 farklı modeli ile yazı karşıladı. 
Çevre ve tüketici dostu özelliklerine yenileri eklenen Shira+ ve Shira 
Eco doğru hava ile birlikte daha fazla verim ve daha çok tasarruf 
sağlıyor.

Doğru hava uzmanı Daikin, kullanıcılarının farklı iklimlendirme ihtiyaç 
ve beklentilerini karşılayan geniş ürün gamını, yeni teknolojiler ile 
donatmaya devam ediyor. Türkiye’nin sezonsal verimlilik kriterlerine 
uygun ilk kliması olan Shira’yı, yazın sıcak ve nemli havasını bir konfor 
ortamına dönüştürecek şekilde yenileyen Daikin, Shira+ ve Shira Eco 
olmak üzere yenilenen iki modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

Yüksek teknolojiyi bir üretim standardı olarak benimseyen, tüketici ve çevre dostu ürünleri ile doğru hava 
ortamları sunan Daikin, Shira serisi ile kullanıcılarına yeni nesil klima keyfi yaşatıyor. Soğutmanın yanı sıra 
ısıtma performansı ile de dört mevsim kesintisiz konfor sunan Shira serisi klimalar, inverter klimaların bütün 
avantajlarını kullanıcılarına yaşatıyor.

Özel titanyum apatit hava temizleme filtresine sahip Shira klimalar, havadaki toz partiküllerini temizlerken 
bakteri, virüs gibi organik kirleticileri emiyor ve kötü kokuları gideriyor. Bu özelliklerinin yanında opsiyonel 
çevrimiçi kumandası ile de yönetilebilen Shira serisi klimalar, dilediğiniz yerden dilediğiniz gibi ayarlanabiliyor.
Yumuşak kıvrımlı hatları ve estetik görünümü ile öne çıkan Daikin Shira serisi klimalar, mekanın bütünlüğünü 
bozmayacak kompakt yapısı sayesinde her ortama ve farklı dekorasyon stillerine uyum sağlıyor. Düşük ses 
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seviyesi ve gece ayar modu ile uyurken de konforu üst seviyede tutan Shira klimalar, yatak odası, çocuk odası 
gibi ortamlarda dahi rahatlıkla kullanılabiliyor.

Shira+ R32 ile Daha Çevreci

Sürdürülebilir ısıtma ve soğutma teknolojileri konusunda sektörüne öncülük eden Daikin, yeni nesil kliması 
Shira+ ile kullanıcılarını yeni nesil soğutucu akışkan R32 ile de tanıştırıyor. Shira+ mevcut üstün özelliklerinin 
yanı sıra sıfır ODP (Ozon Tüketme Potansiyeli) ve düşük GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) değerlerine sahip 
bu çevre dostu gaz ile A+++’a varan enerji tasarrufu sunuyor.

Akıllı göz teknolojisi ile iki kademeli çalışan Shira+ bu teknoloji ile ortamdaki kişileri algılayarak havayı 
üzerlerine değil, farklı açılara üflüyor. Ortamda 20 dakika boyunca hareket algılamadığında otomatik olarak 
ekonomi moduna geçen Shira+ yatay ve düşey kanat salınımı ile üç yöne hava akışı sağlayabiliyor. Shira+ 
Daikin’e özel Flash Streamer teknolojisi ile otomatik filtre temizleme özelliğine de sahip.

Shira+ aynı zamanda haftalık ve günlük programlama özelliği ile kullanıcılarına istenilen zamanda istenilen 
konfor ortamını yaratıyor. Bu arada multi (çoklu) bağlantısına da sahip olan Shira+, böylece birden fazla odada 
iklimlendirme gereken durumlarda aynı dış üniteye bağlanabilen çok sayıda klima kullanımına olanak tanıyor.

Her Bütçeye Uygun Shira Eco

Serisinin bütün özelliklerini barından Shira Eco ise verimlilik değerlerinden taviz vermeden daha ekonomik 
bir klima arayanlara ideal bir çözüm sunuyor. Standart zamanlayıcı özelliği ile istenilen zamanda açılıp 
kapanabilen Shira Eco, A++’a varan enerji tasarrufu ile oturma odalarından yatak odalarına kadar konforlu bir 
ortam sağlıyor.

Enerji Sanayicileri & İş Adamları Derneği (ENSİA) Kuruluşunun 1. Yıldönümünü Kutladı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, 
enerji yatırımlarında yerli katkının arttırılması 
ve enerji sektöründe kümelenme çalışmalarının 
yürütülmesi hedefiyle kurulan Enerji Sanayicileri 
& İş Adamları Derneği, 1. Yıldönümünü kutladı.

ENSİA’nın 1. yıl pastası; İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Meslek Fabrikası bünyesinde 
verilen eğitim programlarından mezun olan 
öğrencilerin sertifika töreni ve ardından ENSİA 
tarafından düzenlenen “Yenilenebilir Enerji 
Deneyim Paylaşım Toplantısı” sonrasında, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ev sahipliğinde Yönetim Kurulu ve dernek üyelerinin katılımıyla kesildi. 
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2 0 1 7 - 2 0 1 8  F u a r  Ta k v i m i

No Fuarın Adı     Tarih     Yer 
1 Aquatherm Almaty 2017   05-08 Eylül 2017  ALMATİ -KAZAKİSTAN
2 ISH Shanghai & CIHE    05-09 Eylül 2017  ŞANGAY-ÇİN
3 Cambuild 2017    08-10 Eylül 2017  PHNOM PENH-KAMBOÇYA
4 Febrava 2017     12-15 Eylül 2017  SAO PAULA-BREZİLYA
5 Mostra Convegno Expocomfort Asia 13-15 Eylül 2017  MOSKOVA-RUSYA
6 MCE Asia     13-15 Eylül 2017  MARINA BAY-SANDS-SINGAPUR
7 The Big 5 Construct    14-16 Eylül 2017  EKATERİNBURG-RUSYA
8 Aquaprom Ural     19-22 Eylül 2017  PHNOM PENH-KAMBOÇYA
9 For Therm 2018    19-23 Eylül 2017  PRAG-ÇEK CUMHURİYETİ
10 SIFA Refrigeration and Application 2017 03-05 Ekim 2017  PARİS-FRANSA
11 Expo Frio Calor Peru 2017   11-13 Ekim 2017  LIMA-PERU
12 Aquatherm Bakü 2017   18-21 Ekim 2017  BAKÜ-AZERBAYCAN
13 Iran HVAC-R Fuarı    25-28 Ekim 2017  TAHRAN-IRAN
14 Refrigeration & HVAC Indonesia  28-30 Ekim 2017  JAKARTA-ENDONEZYA
15 Climate Abu Dhabi Fuarı   30 Ekim-01 Kasım 2017 ABU DHABI-BAE
16 The Big 5 Kenya    01-03 Kasım 2017  NAİROBİ-KENYA
17 Interclima 2017    06-10 Kasım 2017  PARİS-FRANSA
18 ACLIMA 2017     07-09 Kasım 2017  TEL AVİV-İSRAİL
19 Aquanale - FSB    07-10 Kasım 2017  KÖLN-ALMANYA
20 Best5 Algeria 2017    22-25 Kasım 2017  CEZAYİR-CEZAYİR
21 The Big 5 Show    26-29 Kasım 2017  DUBAİ-BAE
22 FoodExpo      08-10 Aralık 2017  KAZABLANKA-FAS
23 India Cold Chain 2018   12-14 Aralık 2017  MUMBAI-HİNDİSTAN
24 3. HVAC-R Expo Saudi   14-16 Ocak 2018  CİDDE-SUUDİ ARABİSTAN
25 AHR Expo 2018    22-24 Ocak 2018  CHICAGO-AMERİKA
26 HVAC-R Refrigeration Show    23-25 Ocak 2018  LONDRA-İNGİLTERE
27 Aquatherm Moscow    06-09 Şubat 2018  MOSKOVA-RUSYA
28 ISK Sodex 2018    07-10 Şubat 2018  İSTANBUL-TÜRKİYE
29 ISH India      22-24 Şubat 2018  BANGALOR-HİNDİSTAN
30 Acrex India     22-24 Şubat 2018  KARNATAKA-HİNDİSTAN
31 HVAC & R Japan     27 Şubat-02 Mart 2018 TOKYO-JAPONYA
32 Aquatherm Prag    27 Şubat-02 Mart 2018 PRAG-ÇEK CUMHURİYETİ
33 8. The Big 5 Suudi Arabistan   05-08 Mart 2018  CİDDE-SUUDİ ARABİSTAN
34 Mostra Convegno Expocomfort   13-16 Mart 2018  MİLANO-İTALYA
35 Dubai Big 5 Heavy    26-29 Mart 2018  DUBAİ-BAE


