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ESSİAD’dan Haberler
Değerli ESSİAD Üyeleri,
2018’in ilk çeyreğini yaşadığımız şu günlerde şüphesiz sektörümüzün yaşadığı
hızlı gelişmelere ek olarak bizlerde faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde, rutinimizi
aksatmadan sürdürmeye devam ediyoruz.
Hannover Messe tarafından 07-10 Şubat 2018 tarihleri arasında organize
edilen ISK-SODEX Fuarı sektörel anlamda Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz
en önemli gelişmeler arasında yer aldı. Binden fazla firmanın standları ile yer
aldığı, sektörümüzün yurtiçindeki ve yurtdışındaki temsilcilerinin bir araya
geldiği, ESSİAD üyelerinin de standlı/standsız ticari verimliliğini arttırarak
sektörel işbirlikleri yaratma imkanı bulduğu fuarı yaklaşık yüzbin kişi ziyaret
etti. Derneğimiz ise fuara her sene olduğu gibi ESSİAD ve EHİS LAB standları ile
katıldı ve yoğun ilgi gördüğü standlarında misafirlerini ağırladı.
Tabii ki, fuar ile ilgili gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı, yeni yerinde ve yeni tarihinde düzenlenen ISKSODEX, 4 gün boyunca gerçekleştirdiği sektörel sunum ve konferanslar ile bir anlamda da köprü vazifesini
üstlenmiş oldu. Bir sonraki ISK-SODEX Fuarı’nın da aynı yoğun tempoda, heyecanlı ve verimli geçmesini
diliyoruz.
Dünyanın farklı coğrafyalarında iş geliştirme ve AR-GE’ye verilen önem her geçen gün artmakla birlikte bu
alanlarda oluşturulan yeni girişimler sektörlere yön veriyor. ESSİAD olarak bu gelişmelere önem verdiğimiz
için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından açılan kursları takip edip, birlikte yapılması
gereken çalışmaları planlamak ve hayata geçirmek için toplantılar yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin en
önemli sorunlarından biri olan işsizliğe çözüm üretmek ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne katkı
sağlayabilmek için hepimizin sorumluluk bilinci ve özveri ile çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
Yine dopdolu bir bülten ile sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtir, 2018’in aydınlık günler
getirmesini dilerim.
Saygılarımla,
Can İŞBİLEN
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
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ISK-SODEX 2018

ISK-SODEX Fuarı’ndan
ESSİAD’ın destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı, sektörümüzün, ülkemizde düzenlenen en önemli
fuarlarından biri olan ISK-SODEX 2018 Fuarı, 07-10
Şubat 2018 tarihleri arasında Tüyap Kongre ve Fuar
Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirdi.
ESSİAD ve EHİS LAB Standlarına Yoğun İlgi

EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ,
Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Güray KORUN, Form End. Tes. Genel
Koordinatörü Serap KORUN, Kurumsal İletişim ve Proje
Sorumlusu Sevda YEŞİLKAYA

ESSİAD ve EHİS LAB standları ile ISK-SODEX Fuarı’na
katılım sağlayan derneğimiz, üyeleri ve sektör firmaları ile buluşarak dernek faaliyetlerimiz ve sektördeki
gelişmeler hakkında yüzyüze görüşme imkanı buldu.
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma
Sektörü için büyük önem taşıyan ve Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı akredite laboratuvarlarından olacak EHİS
LAB Projesi ile ilgili sektör temsilcileri bilgilendirildi.

ESSİAD Standından Görüntüler

EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ, Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Denetleme Kurulu Üyesi Kerim
GÜMRÜKÇÜLER, RD Grup Şirket Ortağı Kemal KILIÇ

ESSİAD Üyelerinden Ünsal Makina İsmail ÖZAKŞEHİR, Ekinoks
Klima Genel Müdürü Ali HEPSAYAR, ESSİAD Genel Sekreteri
Aylin GEL, Yönetim Kurulu Üyesi Serhan GÜNDOĞAR, Doğu
İklimlendirme Yönetim Kurulu Üyesi Özcan AKYAR

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yüksek
İstişare Kurulu Üyesi ve Mertekso Firma Sahibi Mustafa E.
DERYAAŞAN, Oğlu Mert DERYAAŞAN, Yönetim Kurulu Üyesi A.
Sait GÜRSÖZ

Almira Klima Şirket Sahibi Özay AKMAN, ESSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Hakan SEMERCİ, Kurumsal İletişim ve Muhasebe
Sorumlusu Gamze AKÇAY, Genel Sekreter Aylin GEL
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ISK-SODEX 2018
ESSİAD Standından Görüntüler

Friterm Genel Müdürü Naci ŞAHİN, ESSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Hakan SEMERCİ, RD Grup Şirket Ortağı Kemal KILIÇ

Kurumsal İletişim ve Proje Sorumlusu Sevda YEŞİLKAYA,
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Denetleme
Kurulu Üyesi Suat KARAKAŞ, Kurumsal İletişim ve Muhasebe
Sorumlusu Gamze AKÇAY

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ,
Denetleme Kurulu Üyesi Suat KARAKAŞ

Bütaş Soğutma Satış Mühendisi Yiğit ÜNERDEM,
Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ,
Bütaş Klima Şirket Sahibi Cengiz ÜNERDEM,
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ
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EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ,
Ema Enerji Satınalma ve Lojistik Yöneticisi Gülşah PASİNLİ,
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Ema Enerji Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER, ESSİAD Genel Sekreteri
Aylin GEL, Ema Enerji İş Geliştirme ve Proje Yöneticisi
Servet GİRGİN
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ISK-SODEX 2018
ISK-SODEX Fuarı’nda Gerçekleştirilen Toplantılar

Pakistan Heyeti ile
ESSİAD standında toplantı gerçekleştirildi

İspanya Uluslararası Ticaret Danışmanı Oscar Garcia QUEVEDO,
ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Güray KORUN

Çınarlı MTAL öğrencileri ve
değerli öğretmenleri standımızı ziyaret etti

İSKİD ve ESSİAD toplantı gerçekleştirdi
İSKİD Dernek Müdürü Melek ÜNAL TAVUKÇUOĞLU,
İSKİD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem SAVCI,
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET, ESSİAD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, Yüksek İstişare
Kurulu Üyesi Akın KAYACAN, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ ve
Genel Sekreter Aylin GEL

İSKİD Global Industry Resepsiyonu
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ISK-SODEX 2018
Üyelerimizin Standlarından Görüntüler
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Üyelerimizin Standlarından Görüntüler
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ISK-SODEX 2018
Üyelerimizin Standlarından Görüntüler
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ISK-SODEX 2018
Üyelerimizin Standlarından Görüntüler

Üntes

Venco

Sektör Firmalarının Standlarından Görüntüler

Danfoss
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ISK-SODEX 2018, Uzmanları Bir Araya Getirdi

44 ülkeden 424 uluslararası katılımcının yer aldığı ISK-SODEX iklimlendirme fuarını, 93 ülkeden yaklaşık 85
bin sektör profesyoneli ziyaret etti.
Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen sanayilerinden olan iklimlendirme sektörü, başarısını 7-10 Şubat
tarihlerinde düzenlenen ISK-SODEX 2018 ile zirveye taşıdı. 4 günün sonunda, 44 ülkeden bin 108 katılımcı
ISK-SODEX’in sağladığı yüksek iş hacmi ile yeni işbirlikleri kurma olanağı yakaladı.
ISK-SODEX 2018’e yoğun ilgi gösterildiğini belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander KÜHNEL fuara ilişkin, “ISK-SODEX Fuarı’nda bu yıl birçok ilki bir arada yaşadık. Yeni yer ve yeni tarih
değişikliğine rağmen gerek ziyaretçi sayısı gerekse yarattığı iş hacmi açısından inanılmaz güzel ve verimli bir
fuar oldu. Salonlarda gezerken tüm bu memnuniyeti, katılımcılarımızın yanı sıra ziyaretçilerimizin yüzlerinde
de görmek bizim için en büyük mutluluk. Bu gülümseme, ortaya koyduğumuz güzel işin ödülü. Bu başarıyı,
katılımcılar, ziyaretçiler, basın mensupları, dernekler, sponsorlar, eş organizatörlerimiz ve Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık olarak hep beraber gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ: Yılda 500 Bin Konutu Değiştireceğiz
ISK-SODEX 2018 Fuarı açılış töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ, inşaat sektörünün önemli bir parçası olan iklimlendirme sektörünün ihracat performansı kadar, yurtiçi üretime verdiği
destekle de büyük önem taşıdığını söyledi.
Ülkemizin deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan ÖZHASEKİ; “Yasalar çıktıktan sonra yılda 500 bin konutu
değiştireceğiz. Enerjisini kendi üretebilen yeşil evler diye tarif ettiğimiz ve bu kapsama giren birçok özelliği de
taşıyacak evler yapacağız ve bu evleri de mahalle konsepti içerisinde çözeceğiz ki yaptıktan bir müddet sonra
“oldu mu buralar yahu hadi yıkalım” demeyelim. Baştan mükemmel bir tarz içerisinde geliştirmek zorundayız.
Şehir planlama kapsamında yılda 500 bin konut yenileyecek, bu dönüşümü de yeşil evler yaparak sağlayacağız.” dedi.
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ: Uzman Mühendislik Sertifikası Çalışmasının Hazırlanması
Gerekiyor
ISK-SODEX 2018 Fuarı açılış töreninde yaptığı konuşmada sektörün ihracattaki önemine değinen İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ, “İklimlendirme sanayisinin
yani bu fuarda kendisini gösteren firmaların 2017 ihracatı, 4 milyar dolar civarında. Türkiye’nin ihracatından
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aldığı pay %2,5. Kilogram ihracatı ise 4,5 dolar.” olduğunu söyledi. Poyraz, Türkiye’de binalarda yalıtımın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun için gerekli kredinin kamu kurumları tarafından verilmesinin olumlu bir çalışma olacağını belirtti. Binalarda sağlıklı havalandırma ve iklimlendirme sağlanması için
sektörde uzman mühendislik sertifikası çalışmasının hazırlanması gerektiğinin altını çizen Poyraz, bu konuda
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çalışma beklediklerini aktardı.
ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Metin DURUK: Avrupa Birliği, İklimlendirme Sektörü Açısından Vazgeçilmez Bir Pazar
ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Metin DURUK, ISK-SODEX 2018 Fuarı’nın sektörde dünyanın üçüncü büyük
fuarı olduğunu belirterek, iklimlendirme sektörünün inşaat sektörüyle ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.
Sektörde sıkıntıların aşılması için daha fazla ihracat yapılması gerektiğini vurgulayan Duruk, bunun sektörün
örgütlü gücüyle mümkün olacağının altını çizdi. Duruk, sektör için Avrupa Birliği (AB) pazarının vazgeçilmez
olduğunu vurgulayarak, sektör ürünlerinin AB standartlarına uygun olarak üretilerek ihraç edildiğini anımsattı.
Uluslararası ziyaretçi rekoru kırıldı
13. Uluslararası ISK-SODEX 2018 Fuarı’nı 93 ülkeden 84 bin 936 sektör profesyoneli ziyaret etti. Geçtiğimiz
yıllarla karşılaştırıldığında uluslararası ziyaretçide yüzde 14 artış sağlandığı görüldü. Bunun yanı sıra, T.C.
Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde 500’den fazla uluslararası satın almacı ağırlandı. Satın almacılar ikili iş
görüşmeleri kapsamında yeni iş bağlantıları sağladı. Katılımcılar ise başta İran, Irak, Katar, Kuzey ve Batı Afrika, Rusya, Polonya, Almanya ve Avustralya olmak üzere birçok bölgeden önemli iş anlaşmalarına imza attıklarını dile getirdi. ISK-SODEX yeni tarihi, yeni yeri ve Forum Alanı, Ustalar Ligi gibi yeni destekleyici programları ile katılımcıları ve ziyaretçilerine yeni deneyimler yaşattı. Tüm bu yenilikçi katma değerler, fuarı HVAC
endüstrisi için vazgeçilmez kıldı. Bütün bu nedenlerle, ISK-SODEX 2018 dünyada alanında 3. büyük ticaret
fuarı olma gücünü bir kez daha ortaya koymuş oldu. Sadece rakamsal sonuçlar değil, katılımcı ve ziyaretçilerin
memnuniyeti de ISK-SODEX’in HVAC ailesi içindeki olmazsa olmaz yerini doğruladı.
TOBB İklimlendirme Meclisi Toplantısı, ISK-SODEX Fuarı’nda Gerçekleştirildi

ESSİAD’ın üyesi olduğu TOBB İklimlendirme Meclisi Toplantısı, 8 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi. ISK
SODEX 2018 Fuarı esnasında gerçekleştirilen ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk ÖZTÜRK’ün
de katıldığı toplantıda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan çalışmalar ve Bakanlıktan beklentiler değerlendirilerek Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı Teknik Şartnamelerinde gelinen son durum hakkında değerlendirme yapıldı.
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ’ın Meclis Başkan Vekilliğini yaptığı TOBB İklimlendirme
Sektör Meclisi’ne ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Güray KORUN katıldı. Toplantıda; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzalanan protokol kapsamında hazırlanan üç yeterliliğin, MYK Yönetiminin onayında olduğunu, 13 yeterliliğin ise Kurumun görüşüne
sunulduğu bildirildi. Türkiye’de soğuk zincirin desteklenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi pay01/01/2018 - 28/02/2018 • Sayı: 75
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ISK-SODEX 2018
laşımında bulunan Meclis, konunun geliştirilmesi amacıyla çalışma yapma kararı aldı. Meclis Toplantısı’nda
İSMEK (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi) Eğitim Projesi kapsamında eğitim programlarının hazırlandığı, Şubat 2018 sonu veya Mart 2018 başında eğitim verilmeye başlanacağı bildirildi.
Ayrıca toplantıda, 12-14 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 13. TTMD XIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu hakkında bilgi alan Meclis konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.
İSİB Yurtdışından Alıcıları ISK-SODEX İstanbul Fuarı’nda Ağırladı
İSİB, 6-9 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen
ISK-SODEX fuarında dünyanın muhtelif ülkelerinden önemli alıcıları
Türk firmalarla görüşmelerini sağladı.
Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika başta olmak üzere, 21 farklı ülkeden 175 firmadan 235 kişilik yabancı delegasyonu Alım heyeti
programında yer aldı.
ISK-SODEX 2018 Geçmişten Geleceğe Enerjinin İzinde Resim Yarışması Sonuçları Belli Oldu
Temel Eğitim Öğrencilerine Yönelik “GEÇMİŞTEN GELECEĞE ENERJİNİN (ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE YALITIM) İZİNDE”
konulu resim yarışması ile ilgili adayların arasından değerlendirme
yapmak üzere 08 Ocak 2018 tarihinde ISKAV’da sektör derneklerinin
temsilcilerinden oluşan seçici kurul toplantısı gerçekleştirildi.
ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı Jüride 1.116
adet resim değerlendirilmiştir. İlköğretim seviyesinde 1. Kategori’de
(Ana Sınıfı, 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf) Toplam 667 adet resim,
Orta Öğretim seviyesinde 2. Kategori (5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf)
Toplam 439 adet resim arasından yapılan değerlendirme sonucunda
birinciliği ilköğretim seviyesinde İstanbul Emirgan İlköğretim Okulu’ndan Fırat OMUR, orta öğretim seviyesinde ise Samsun İsabet Ortaokulu’ndan İrem Bade USTA kazandı.
İlkokul/
İkinci
Elif Buğlem
ÖCAL
İbni Sina
İlkokulu
İstanbul

Ortaokul / İkinci Damla OKUŞ
Kürtün Ortaokulu
Samsun
12

İlkokul/
Üçüncü
Melike
DARICIOĞLU
Atatürk Hilmi
Bakırlı İlkokulu
Manisa

Ortaokul / Mansiyon
Hatice Nisan YAMANKAFI
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları
İzmir

İlkokul / Birinci
Fırat OMUR
Emirgan İlköğretim Okulu
İstanbul

Ortaokul/Birinci
İrem Bade USTA
İsabet
Ortaokulu
Samsun

İlkokul /Jüri Özel Ödülü
Mehmet Sabri ÖNCÜ
MEV Koleji Güzelbahçe İlkokulu
İzmir

Ortaokul /
Üçüncü
Emirhan
Kayra
ÖZTÜRK
Bilim ve
Sanat
Merkezi
Erzincan

Ortaokul /Mansiyon
Ceren YALÇINKAYA
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları
İzmir
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İmbat, ISK-SODEX’te Yeni Ürünlerini Yerli ve Yabancı Ziyaretçilere Sundu
İklimlendirme ve soğutma alanındaki yenilikçi ürünleriyle
dünyada Türk mühendisliğini gururla temsil eden İmbat
İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, HVAC sektörünün en
büyük fuarı olan ISK-SODEX’te yeni ürünlerini yerli ve yabancı
ziyaretçilere sundu. İmbat’ın verimlik odaklı tasarım yaklaşımı,
fuar kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirici ve eğitici
sunumlarda da etkisini gösterdi. Fuar süresince ‘’İklimlendirme
Cihazlarında Verimlilik’’ başlıklı sunumunda; İmbat’ın yüksek
verimlilik odaklı AR-GE çalışmaları, imza atılan özgün
tasarımları, başarılı ve prestijli projeleri ile yenilikçi çözümleri
sektör profesyonelleriyle paylaşıldı. Özellikle çatı tipi klima ve
su soğutma gruplarıyla ilgi çekerken, Türkiye’de tasarlanan tek
Eurovent sertifikalı çatı tipi klimasıyla da öne çıktı. Fuarda yoğun ilgi gören İmbat kendi AR-GE ve mühendislik
gücüyle fark yaratan ürünlerini “%100 Yerli Tasarım” vurgusuyla tanıtırken Türkiye’de mühendislik alanında
değer sunmanın ve sektöründe yerli üretimin teşvik edilmesini sağlamak için gerçekleştirdiği çalışmaların
önemini de vurgulamış oldu.
Sadece Türkiye’de değil; yurt dışında da talep gören İmbat ürünlerinin, Türk mühendisliğinin dünyada aranan
bir marka haline gelmesine katkı sunduğunu belirten İmbat Yönetim Kurulu Başkanı Kerim GÜMRÜKÇÜLER,
“Türkiye’de, yerli bir üretici olarak, yurt dışından gelip özellikle bizim standımızı arayan firmaların ziyareti
ve talepleri, İmbat’ın dünyada da emin adımlarla yoluna devam ettiğinin bir göstergesidir. Bu fuar, dünyada
Türk üretimini temsil ediyor olmaktan dolayı bir kez daha gurur duymamızı sağladı. Türkiye dışında büyük
projelere imza atıyor olmamız, bugüne kadar kaliteden ve fark yaratan müşteri odaklı ürünlerimizin ARGE çalışmalarından taviz vermeden izlediğimiz sürdürülebilir politikamızın bir sonucudur.” açıklamasında
bulundu. Gümrükçüler, İmbat’ın hisselerinin başka bir şirkete devredilmesi görüşmeleri hakkında sorulan
soruları ise “İmbat’ın başka şirketlere hisse devri yapıp yapmadığına yönelik sorular sıkça sorulmaktadır.
Başarımız ve sektörde fark yaratan ürün ve hizmetlerimiz global birçok firmanın İmbat’ı yakın takibe
almasını sağlamıştır. Ben bunu dikkat çekici büyüme performansımızın sonucu olarak görüyorum. Bugün
için hiçbir firma ile hisse devrine yönelik bir çalışmamız yok. Bize değer katacak ve bizi ileriye taşıyıp bir
dünya markası yapacak çözümler üzerinde çalışıyoruz. Bilinmeli ki, yerli tasarım ve yerli üretimle de bu başarı
sağlanabilir.” sözleriyle yanıtladı. %100 yerli tasarımlarla iklimlendirme ve soğutma alanında çözümler üreten
ve Türkiye’de gerçekleştirdiği üretimle ülke ekonomisini ve istihdamına katkı sunan İmbat, gerçekleştirdiği
AR-GE çalışmaları doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de yüksek verimli, yenilikçi ürünlerin hazırlanmakta
olduğu sinyallerini verdi.
MGT Filtre, İhracat Yaptığı Ülke Sayısını Çoğaltmayı Hedefliyor
Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen ilk ISK-SODEX Fuarı’na
özel standıyla katılan MGT Filtre, başarılı bir fuar geçirdi.
Özellikle yabancı ziyaretçilerle kurdukları temasların kendileri
için önemine değinen MGT Filtre Genel Müdürü Onur TÖNGÜT,
ISK-SODEX Fuarı’nın MGT Filtre açısından memnuniyet verici
olduğunu söyledi. TÖNGÜT; “Yakın zamanda Çerkezköy’de
hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin en büyük ve en teknolojik filtre
üretim üslerinden biri olan MGT Filtre Çerkezköy Fabrikası ile
birlikte üretim kapasitemizi yüzde yüz oranda arttırdık. Dünya
genelinde 80’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Benzer fuarlara katılarak bu rakamı yılsonuna kadar
100’e ulaştırmak istiyoruz. Bu hedefimize en kısa zamanda ulaşacağımıza da inanıyoruz.” açıklamasında
bulundu.
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Form Şirketler Grubu, Yeni Ürünlerini ISK-SODEX’te Tanıttı
Klima ve ısıtma sektöründeki
yeni ürünlerin ve endüstriyel
gelişmelerin tanıtıldığı ISK-SODEX
2018 Fuarı’na Form Şirketler
Grubu, yeşil bina oluşumunu
destekleyen,
enerji
verimliliği
yüksek ve uluslararası sertifikalı
yeni ürünleri ile katıldı. Form
Şirketler Grubu’nun ISK-SODEX
Fuarı’ndaki 575 m²’lik standında;
MITSUBISHI HEAVY Yeni Airflex
Kaset Tipi Klima, LENNOX’un Hava
Soğutmalı Flexair Paket Kliması,
CLIVET’in Hava Soğutmalı Frekans
Kont-rollü
Heatpump
Chiller
gruplarını tanıtma imkanı buldu. Bu ürünlerin yanı sıra, Mitsubishi Heavy’nin, enerjinin doğru yönetimi ve
kontrolü felsefesi ile üretilen VRF iç ve dış üniteleri, CLIVET marka Fancoiller, Form marka klima santralleri, su
ve toprak kaynaklı ısı pompası konusunda 50 yılı aşkın deneyime sahip CLIMATE MASTER marka ısı pompaları
da ziyaretçilerle buluşan ürünler arasında yer aldı.
Bu sene fuarda ilk olarak Form’un İzmir Pancar OSB’deki fabrikasında ürettiği, sessiz ve ekonomik olma
özellikleri ile ön plana çıkan fancoil ünitelerini de sergiledi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği EUROFORM
serisi “yerli imalat” yeni fancoil cihazları, işyeri, hastane, rezidans, otel, okul, konut gibi mekanların ısıtma ve
soğutma ihtiyaçlarına ekonomik çözümler sunuyor.
Form Şirketler Grubu’nun üretim ayağını oluşturan Form Endüstri Tesisleri’ne ait stantta ise SUNVIA Gün
Işığı Aydınlatma Sistemleri, RODA ve EN12101-2 sertifikalı ilk ve tek Türk Malı duman tahliye kapağı TROKE
duman tahliye ve doğal havalandırma sistemleri, FES Klima Evaporatif Soğutma Üniteleri sergilendi.
Fuarla ilgili bir değerlendirme yapan Form Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Tunç KORUN “ISK - Sodex
2018, firma olarak yine uzun bir hazırlık döneminden sonra başladığımız bir fuar oldu. 575 m2’lik standımızla
katıldığımız fuar, şu ana kadar en büyük stand alanıyla katıldığımız fuar oldu. ISK-Sodex 2018’de yer
almaktan firma olarak son derece memnunuz. Müşterilerimizle bir araya gelebilmemiz ve yeni ürünlerimizi
tanıtabilmemiz için fuarın çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Fuarın ilk günü de dahil olmak üzere standımıza
ziyaretçilerin ilgisi yoğundu.” dedi.
Fuarda sergilenen Form ürünlerine de değinen Korun, “Bu sene fuarda İzmir Pancar Fabrikamızda yeni
üretimine başladığımız EuroForm fancoil ürünlerimizi sergiledik. Bu konu firmamız açısından en önemli
konulardan biri. Yeni imalatımızla ilgili fuarda da ziyaretçilerden gayet olumlu dönüşler aldık. Bunun dışında
yine fuarda geniş bir ürün gamı ile yer aldık. Mitsubishi Heavy VRF Klima Sistemlerinin yeni kaset tipi kliması
olan Airflex’de ilk kez sergilediğimiz bir ürün oldu. Bunun dışında Lennox Paket Klimalar, Clivet Soğutma
Grupları, Klima Santralleri, Fes Klima Evaporatif Soğutma Ünitesi, Sunvia Gün Işığı Aydınlatma, Troke ve Roda
Duman Tahliye ve Doğal Havalandırma Kapakları sergilediğimiz diğer ürünlerdi.” dedi.
Form’un Yeni Ürünleri
EuroForm Fancoil Üniteleri: EUROFORM serisi “yerli imalat” yeni fancoil cihazları, işyeri, hastane, rezidans,
otel, okul, konut gibi mekanların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına ekonomik çözümler sunuyor.
Mitsubishi Heavy Yeni Airflex Kaset Tipi Klima: Airflex Kanat dizaynı sayesinde tavana paralel üfleme
14
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yaparak hava konforunu maksimize eder. Bu özelliği ile 2016 Good Design ödülünü de kazanan Airflex kaset
tipi klimalar, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.
Troke Duman Tahliye Kapakları: TROKE Duman Tahliye Kapakları, Türkiye’deki ilk yerli CE Sertifikalı duman
tahliye kapağı olma özelliği taşıyor. Yapısı “nanojel dolgulu” polikarbon olduğundan ısı iletimi düşüktür. Bu
özelliği ile iklimlendirme sistemine ek yük getirmez. Güneşin olumsuz etkilerini binaya yansıtmaz.
LENNOX Paket Klima Üniteleri: Eurovent sertifikalı LENNOX Paket Klimalar, Ecodesign ERP ( Energy
related products ) direktiflerine uygun olarak sezonsal verimlilik değerlerini karşılar. Tek bir paket cihaz ile
tüm soğutma, ısıtma, havalandırma ve filtrasyon ihtiyacına çözüm sunar, yüksek verimlilikleri ile işletme
maliyetlerini azaltır.
Clivet 4 Borulu Hava Kaynaklı Isı Pompası: CLIVET’in yeni Multifunction (MF) seri Soğutma grupları aynı
anda bağımsız olarak soğuk ve sıcak su üretebilmektedir. Özellikle aynı anda ısıtma ve soğutmanın (dört
borulu sistemin) ihtiyaç duyulduğu otel-iş merkezi uygulamaları ve endüstriyel uygulamalarda optimum
çözüm sağlar.
Form Klima Santrali: 7/24 klimatize edilmiş hava şartlarına ihtiyaç duyan alanlarda kullanılmak üzere dizayn
edilmiş modüler, esnek, enerji verimli DX VRF Klima Santralleriyle işletmeleriniz için yüksek verim ve düşük
yatırım maliyeti imkanı sağlıyor.
Fesklima Evaporatif Soğutma Üniteleri: FesKlima üniteleri, kompresör ve soğutma gazı olmadan sağladığı
serinletme sayesinde fabrikalar, tekstil atölyeleri, iplik ve plastik enjeksiyon fabrikaları, dökümhaneler, sanayi
mutfakları, tersaneler, çadırlar, düğün salonları, depolar gibi yoğun çalışılan mekanlardaki iş verimliliğinde
artış sağlar.
Sunvia Gün Işığı Aydınlatma Sistemleri: Sıfır enerji ile doğal aydınlatma sağlayan Sunvia, yapay
aydınlatmalardan kaynaklı doğaya salınan karbon miktarını azaltan doğa dostu bir sistem.

EuroForm Fancoil Üniteleri

Mitsubishi Heavy Yeni
Airflex Kaset Tipi Klima

Troke Duman Tahliye
Kapakları

LENNOX Paket Klima Üniteleri

Clivet 4 Borulu
Hava Kaynaklı Isı Pompası

Klima Santrali

Fesklima Evaporatif Soğutma
Üniteleri

Sunvia Gün Işığı
Aydınlatma Sistemleri
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ENEKO, ISK SODEX Fuarı’nda Misafirlerini Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip
İleri Teknoloji Ürünleriyle Buluşturdu
ENEKO, Ecodesign kritelerine uygun ERP 2021 sınıfı
yeni seri ROOFTOP cihazları ve patentli tasarıma sahip
Nem Alma Santralleri ile 2018 ISK-SODEX Fuarı’nda
yine ilgi odağı oldu. HVAC sektörünün önde gelen
firmalarından ENEKO, ISK-SODEX 2018 Fuarı’nda
dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini ileri
teknoloji ürünleriyle buluşturdu.
SODEX fuarına aralıksız katılım sağlayan ve üretiminin
yaklaşık %50 sini Avrupa pazarına ihraç eden ENEKO,
önceki yıllarda olduğu gibi 2018 ISK-SODEX Fuarı’nda
da, AR-GE mühendisleri tarafından geliştirilen yüksek
enerji verimliliğine sahip ürünleri ve kalitesiyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Otomasyonu üzerinde
yer alan tak-çalıştır cihaz üretimi konusunda sektörün
öncülerinden olan ENEKO firmasının ürünlerinin tamamında yer alan “Uzaktan İzleme” özelliği de ziyaretçiler
tarafından çok beğenildi.
ERP 2021 verimlilik sınıfına sahip ERF Serisi RoofTop cihazları lansmanı ISK-SODEX fuarında gerçekleştirildi.
Söz konusu cihaz, soğutma ve ısıtma fonksiyonlarının yanı sıra, mahalin taze hava ihtiyacını en uygun ısı geri
kazanım sistemlerini kullanarak karşılarken aynı zamanda yüksek enerji tasarrufu da sağlamaktadır. Cihaz
konfigürasyonuna bağlı olarak, dış ortam sıcaklığı başta olmak üzere önemli parametreleri değerlendiren
gelişmiş kontrol sistemi ve ekonomizör damperleri ile serbest soğutma (free-cooling) ve ısıtma (free-heating)
yapabilmektedir. Tüm proje gereksinimlerine yanıt verebilecek EC plug fanlı cihaz, ayrıca yüksek verimli rotorlu
ısı geri kazanım, ekonomizer, dönüş fanı ilavesi vb. opsiyonlara sahiptir. Cihaz gövdesinin tamamı 50 mm
kalınlığında çift cidarlı 70 kg/m3 yoğunluğunda kaya yünü izolasyonludur. ENEKO’nun fuarda sergilediği ve
yine ziyaretçiler tarafından çok beğenilen diğer bir ürünü ise; yüksek verimlilikteki, patentli, EDH Serisi Havuz
Nem Alma Santralleri oldu.
Eneko nem alma santralleri standart olarak EC plug fanlı ve plakalı ısı geri kazanım eşanjörlüdür. Cihaz, özel
dizaynı ve sahip olduğu mikro işlemcili kontrolü sayesinde, kompresör ve son ısıtıcıyı yıl boyunca minimum
sürelerde kullanarak işletme maliyetlerinde ciddi avantaj sağlamaktadır.
Fuar ziyaretçileri, keyifli bir ortamda, Rooftop ve Nem Alma Santrallerinin yanı sıra; konut ve tavan tipi ısı geri
kazanım cihazları, Klima Santralleri, Rotorlu ve karşıt akışlı Kompakt santralleri, Entegre heat pump modüllü
santralleri ile ilgili de yenilikler hakkında ENEKO ekibinden bilgi aldılar.

16

01/01/2018 - 28/02/2018 • Sayı: 75

essiad

e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

Yurtdışı Pazarlar Komisyonu Çalışmaları, ESSİAD Yurtdışı Pazarlama Programlarına Yön Veriyor
ESSİAD’ın 2017-2019 Dönemi’nde faaliyetlerine devam eden,
Başkanlığı’nı Mustafa SEZER’in yürüttüğü Yurtdışı Pazarlar
Komisyonu Toplantısı 15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi.
ESSİAD’ın 2010/8 Sayılı Tebliğ kapsamında yürüttüğü ve T.C.
Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE Projesi
kapsamında düzenlenecek olan yurtdışı pazarlama faaliyetleri
ve bununla birlikte eğitim çalışmaları hakkında görüşmelerin
gerçekleştirildiği
toplantıda;
sektörümüzün
güçlü
pazarlarından biri olan Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 25.
Uluslararası HVAC-R Fuarı’na 04-07 Nisan 2018 tarihleri arasında Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti düzenlenmesi
konusunda çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca Mini MBA Programının açılması konusunda gerekli çalışmaların
yapılması hususunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

İzmir’de Gerçekleştirilecek olan Yatırımlar Hakkında Toplantı Düzenlendi
İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi tarafından 15
Şubat 2018 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan
yatırımların görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi.
ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Güray KORUN ve Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı
toplantıda; T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı Proje Direktörü Samet AKYÜZ, Dünya Bankası’ndan
İklimlendirme Yatırımları Kıdemli Sektör Uzmanı Wim
DOUW, Küresel Ticaret ve Rekabet Bölümü Sektör Uzmanı
Ulla HEHER, İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi
Yatırım Uzmanı Dr. Halit DURAN, Planlama, Programlama
ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Hülya ULUSOY SUNGUR,
Dr. Saygın Can OĞUZ, Sinem ÖZDEMİR DURMUŞLAR’ın katıldığı toplantıda Dünya Bankası ticaret ve yatırım
politikaları hakkında görüşmeler gerçekleştirildi. İklimlendirme sektörü özelinde, Değer Zincirinde önemli bir
yere sahip olan ve ithal edilen komponentlerin, yerli üretiminin sağlanması konusunda görüşmeler yapıldı.
T.C. Kalkınma Bakanlığı, Ulusal Ajans ve KOSGEB ile birlikte yetenekleri olan ve teşvik veren bir sektör ortaya
çıkartılması konusunda çalışma yürüten T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı özel sektör ve üniversite işbirliği ile çalışmalarına devam ediyor. İzmir’de yer
alan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve bu ofislerin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı
yapılan toplantıda EHİS sektörü ile birlikte Enerji Sektörü’nde de yeni yatırımların
planlandığı ve sektörün yeterlilik analizinin yapılacağı konusunda bilgi verildi.
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Meslek Fabrikası Kursları ile EHİS Sektörünün Personel İhtiyacının Giderilmesi Hedefleniyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meslek Fabrikası,
bünyesinde yer alan kurs programları ile doğrudan
işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler esas
alınarak sektör ve alt sektörlere yönelik kurslar
açmakta ve bu kurslar sayesinde belirlenen sektörlere
nitelikli personel yetiştirmektedir.
İstihdama yönelik olarak sektörümüzün personel
ihtiyacını karşılamak üzere MESLEK FABRİKASI kursları
ve ESSİAD ile yapılabilecek işbirliği çalışmaları hakkında
görüşmek üzere İstihdam Birim Sorumlusu Cevdet
KELEŞ ve Birim Uzmanı Didem EREL ile 15 Şubat 2018
tarihinde ESSİAD’da toplantı gerçekleştirildi. ESSİAD’ı
temsilen Genel Sekreter
Aylin GEL’in katıldığı
toplantıda sektörümüzde çoğunlukla ihtiyaç duyulan Kaynakçılık, Saç İşçiliği,
Soğutma Personeli vb. mesleklerde sektördeki ihtiyaca göre açılacak istihdam
garantili kurslar ile Meslek fabrikası bünyesinde düzenlenen diğer kurslar ve
işbirliği çalışmaları masaya yatırıldı.
ESSİAD Kurucu Üyelerinden Hakkı Oral YÜCEL Derneği Ziyaret Etti
ESSİAD’ın kurucu üyeleri arasında yer alan ve kuruluş
çalışmalarında aktif görev alan Hakkı Oral YÜCEL 26
Şubat 2018 tarihinde dernek merkezimizi ziyaret etti.
ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL ve EHİS LAB Proje
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılımları
ile gerçekleştirilen ziyarette, 1990 yılında kurulan
ESSİAD’ın kuruluş anıları hakkında paylaşımda
bulunuldu ve sektör hakkında değerlendirme yapıldı.
Yücel, ACS bünyesinde sektörel çalışmalarına devam
etmektedir.
TÜYAK ile Ortak İşbirliği Çalışmaları Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi

K

uruluşundan bu yana Türkiye’de yangın sektörünün gelişmesi ve yangın
güvenliği konusunda toplumun eğitilmesini konularında çalışmalar yapan
Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Müdürü Şengül ÇİFTÇİ, 23
Şubat 2018 tarihinde ESSİAD’ı ziyaret etti.
ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL’in katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda;
EHİS sektöründeki yangın güvenliği ve yangından korunma konularında birlikte yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirildi.

Ayrıca, 22-24 Mart 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek
Future Industrial Technologies (Endüstriyel Teknolojiler ve Sistemleri Zirve Programı FIT 2018) hakkında bilgi
alınarak ESSİAD üyelerine duyuru yapıldı.
18
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Ege MYO Öğrencileri ile Bitirme Projeleri Hakkında Görüşme Gerçekleştirdik
ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, geçtiğimiz dönemde stajları konusunda ESSİAD’dan destek alan
Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, 23 Şubat 2018 tarihinde dernek merkezimizi ziyaret etti.
Bitirme projeleri ile ilgili ESSİAD’dan ve ESSİAD Üyelerinden görüş alan öğrenciler, dört yıllık öğrenim süreçleri
boyunca edindikleri mesleki bilgi ve beceriyi kullanarak soğuk oda içeren bir binanın ısı kayıp/kazanç hesapları
ve cihaz seçimlerini yapıp teorik, deneysel veya sayısal yöntemlerle inceleyerek proje halinde okullarında
sunacaktır.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi,
T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler
Dairesi Başkanlığı tarafından
desteklenmektedir.

Ekofin Soğutma

ESSİAD Kadrosu Yenilendi
Ocak 2018 tarihi itibariyle
ESSİAD’da Kurumsal İletişim
ve Proje Sorumlusu Ünvanı
ile Sevda YEŞİLKAYA görevine
başlamıştır.
Kendisine başarılar dileriz.
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ESSİAD Tüzel Üyelerinden Ekofin Soğutma
Pancar/Torbalı’da yer alan yeni fabrikasına taşındı.
Adres: İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi 14
Cadde No:9 Torbalı / İZMİR
Tel: 0232 265 22 84 / Faks: 0232 253 92 05
www.ekofin.com.tr
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ESSİAD’dan Haberler
Saymandan
14 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulumuzda, EHİS LAB Projemizin
idari giderlerinin desteklenmesi amacıyla dernek üyelerimizin yıllık aidatlarını iki
kez ödemelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, ödemelerin
kolaylaştırılması için yıllık aidatın 4 eşit taksit ile ödenmesini uygulamaya almış
ve kredi kartı ile ödeme altyapısını oluşturmuştur. Henüz 2017 yılı ödemelerini
tamamlayamamış üyelerimize bu konuyu hatırlatır, ödemelerini gerçekleştirmiş
üyelerimize bu vesile ile teşekkür ederiz.

Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Ocak - Şubat ayında doğan;
Alev Toprak / MTT
Bekir Cansevdi / Üntes
Can Hakan Karaca / Cantek
Çağatay Tura / Mitsubishi
Dilek Kumlutaş
Duygu Öztaş / Mekanik Tes.
Elif Eken / Termokar
Ersin Karataş / Karataş Soğ.
Fikret Şahin / FabricAir
Füsun Akdaş / Dinamik Isı
Hagop Kartun / Karyer
Halit Şahin / Onursal Üye
İbrahim İşbilen / Ref
İbrahim Ü. Tatlıdil
İsmail Özakşehir / Ün-Sal
Kaan Altınbilek / Merkez Rez.
Kerim Gümrükçüler / İmbat
Murat Sarı / MS Havalandırma
Murat Yakar / Murat Teknik
Mustafa Küçükarpacı / Buzçelik,
Mustafa Tavaslı
Nejat Demircioğlu
Niyazi Şencan / ISM
Orhan Ekren
Ömer Sabri Kurşun
Özcan Barın
Sarkis Şahakoğlu / Karyer
Serhan Gündoğar / Ekofin
Suat Karakaş / KLS
Tolga Yolcu / CVS
Ümit Çallı / Tolerans
Vehbi Akyar / Doğu
Yücel Canlı
Zülal Davaslı / Friterm’in doğum günlerini kutlar,
sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.
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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.
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.

Soğutma Dünyası
dergimiz, Turkcell’in dijital
dergi okuma platformu
olan DERGİLİK’te
yayınlanmaktadır.
Güncel sayılarımıza
Turkcell Dergilik
uygulamasından
ulaşabilirsiniz.
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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 Soğutma
iletişim bilgilerini
dernek merkezimize
Dünyası dergimiz,
bildirebilirsiniz.
Turkcell’in dijital dergi okuma
platformu olan DERGİLİK’te
yayınlanmaktadır.
Güncel sayılarımıza Turkcell
Dergilik uygulamasından
ulaşabilirsiniz.
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Sektörden Haberler
İSİB, ACREX INDIA Fuarı’na Katıldı
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 22-24 Şubat
2018 tarihlerinde Bangalore Hindistan’da gerçekleştirilen Acrex
India 2018 Fuar’na tanıtım standı ile katılım sağladı.
İklimlendirme Sektörü için Hindistan ve Güney Asya’nın en
önemli fuarı konumunda olan Acrex India Fuarı yılda bir defa
Hindistan’ın 3 farklı şehrinde dönüşümlü olarak düzenleniyor.
2016 ve 2017 yıllarında Mumbai ve Delhi’de gerçekleştirilen
Acrex India Fuarlarında İSİB tarafından düzenlenen Milli Katılım
Organizasyonlarına bu yıl da ilgi oldukça fazlaydı. Hindistan’da
yerleşik birçok kuruluşla sektör adına önemli görüşmeler
gerçekleştirilirken, İSİB tanıtım standını ziyaret eden ziyaretçilere Türkiye ve Türk İklimlendirme Sektörü
hakkında bilgiler verildi.
MMO İzmir Şube 29. Genel Kurul ve Seçimleri Gerçekleştirildi
MMO İzmir Şube 29. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri,
13-14 Ocak 2018 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 13 Ocak 2018 tarihinde Genel
Kurul gerçekleşirken, 14 Ocak 2018 tarihinde Yönetim Kurulu
seçimleri yapıldı.
Doğan ALBAYRAK başkanlığında, Nuray BOZOKALFA (Başkan
Yardımcısı), Cansu KÖKEY ve Güneş ALTAY’dan oluşan divan
tarafından yönetilen Genel Kurul, Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Güniz GACANER ERMİN’in konuşması ile başladı.
Ermin’in açılış konuşmasının ardından, DİSK Ege Bölge
Temsilcisi Memiş SARI ve KESK İzmir Şubeler Platformu
Dönem Sözcüsü Hasan Ali KILIÇ konuşma yaparak başarı dileklerini ilettiler. Sonrasında sırasıyla 28. Dönem
Şube Çalışma Raporu, Yönetim Kurulu Sekreteri Melih YALÇIN tarafından, Mali Rapor ise Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Tayfun ÇAYLAN tarafından sunuldu. Çaylan’ın ardından Çalışma Grup Raporları, gruplardan
sorumlu üyeler tarafından paylaşıldı. Görüş ve önerilerin ardından söz alan Yönetim Kurulu Sekreteri Melih
YALÇIN, üyelerin görüş, öneri ve eleştirilerini yanıtladı. Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Güniz
GACANER ERMİN de 28. Dönem çalışmalarında kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiğini belirtti. “Son
Söz Üyenin” bölümünde ise geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarından Necdet TÜRETKEN söz alarak
üyeler adına konuştu. 29. Olağan Genel Kurulu, yönetim kurulu adaylarının belirlenmesi ve delege adaylarının
açıklanmasının ardından sona erdi.
Yönetim Kurulu Seçimleri ise 14 Ocak Pazar günü gerçekleşti. Çocuklara ve büyüklere yönelik çeşitli sosyal
etkinliklerle zenginleşen ve Çağdaş Demokrat Makina Mühendisleri ile Dinamik Mühendisler listelerinin
katıldığı seçimlerde toplam 1152 üye oy kullanırken, bu oylardan 1145’i geçerli sayıldı. Seçimler sonucunda
Çağdaş Demokrat Makina Mühendisleri 29. Dönem Yönetim Kurulu’nu oluşturmaya hak kazandı ve görev
dağılımlarını gerçekleştirdi.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru KARAKIRAN ve ESSİAD Üyelerinden A. Kirami KILINÇ’ın da yer
aldığı MMO İzmir Şube 29. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Asıl Üyeler: Yüksel YAŞARTEKİN (Başkan), Melih YALÇIN, Selda ÜNVER, Dilek Ferda YAMANLAR, Gürkan DURGUN, Elif
Eda DOĞAN, Bircan ÇİÇEKDEŞ
Yedek Üyeler: İlkin Boz, Ebru KARAKIRAN, Özcan GÜLHAN, Görkem TENELER, Yıldız SINMAZ UZGAN, Ziya Haktan
KARADENİZ, A. Kirami KILINÇ
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IV. Enerji Verimliliği Kongresi Sonuç Bildirisi Açıklandı
IV. Enerji Verimliliği Kongresi,
TMMOB Makina Mühendisleri
Odası
Kocaeli
Şubesi’nin
yürütücülüğünde, 13-14 Ekim
2017
tarihlerinde
Kocaeli
Üniversitesi
Prof.
Dr.
Baki
KOMŞUOĞLU Kongre ve Kültür
Merkezi’nde, 800 civarında kişinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Kongre, 5 kamu kuruluşu, 12 sivil
toplum kuruluşu, 28 üniversite ve
21 özel sektör kuruluşun desteği
ile gerçekleşmiştir.
Etkinliğe, TMMOB ile bağlı Odaların yöneticileri, MMO Genel Merkez ve Şube Yöneticileri, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden uzmanlar,
Üniversitelerden akademisyenler, ürün ve hizmet üreticileri, sektör dernek temsilcileri, kamu kurumları ve
özel kuruluşlardan uzmanlar, mühendis ve teknik elemanlar ile üniversite öğrencileri katılmıştır.
IV. Enerji Verimliliği Kongresi’nin ana teması, “ENERJİ VE GELECEK” olarak belirlenmiştir. Açılış oturumunda
“Dünya’da ve Türkiye’de Enerji Verimliliği ve Gelecek” başlığı altında Türkiye’de Enerji Verimliliği’nin Dünü,
Bugünü ve Yarını ele alınarak Ülkemizin Enerji Görünümü ortaya konulmuş, 21. Yüzyıl Enerji Dengelerinde
Temiz ve Tükenmez Enerji Kaynaklarının Yarattığı Paradigma Kayması irdelenmiş, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Çalışmaları paylaşılmıştır.
Kongrede; Enerji Verimliliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden bu yana enerji verimliliğinde ülke olarak
geldiğimiz nokta, uygulamadaki sorunlar ile çözümlerine yönelik öneri ve görüşler tartışmaya açılmıştır.
Ayrıca, sunulan çeşitli tebliğlerle; Türkiye’de enerji sektörünün durumu, enerji verimliliği ve istihdam, enerji
verimliliği ve iklim-çevre politikaları, enerji santrallerinde verimlilik, sanayide enerji verimliliği uygulamaları,
kojenerasyon, soğutma sistemlerinde enerji verimliliği, elektrik üretiminde verimlilik ve ISO:50001 enerji
yönetimi standardı, alternatif yakıtlar ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği öncelikli tasarım ve yatırımlar,
binalarda enerji verimliliği, ulaşım ve tarımda enerji verimliliği konularında bilgi ve görüşler katılımcılarla
paylaşılmıştır.
Kongrede, 16 oturumda 61 bilimsel sunum ile bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda yapılan
tartışma ve sunulan bildiriler ile ifade edilen görüşlerden hareketle,ülkemizdeki enerji verimliliği çalışmaları
ile ilgili olarak, aşağıdaki genel öneriler ile sanayi, konut ve ulaştırma sektörlerine yönelik öneriler, ilgili tüm
kişi, kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.
Sonuç ve öneriler:
1.Enerji insan yaşamının zorunlu ve ortak bir gereksinimi olarak toplumsal yaşamın vazgeçilmez bir öğesidir.
Sosyal devlet anlayışı; enerjinin toplum yararını gözetecek biçimde planlanmasını, üretimini ve arzını
gerektirir. Bunlar da ancak toplum çıkarlarını gözeten kamusal nitelikte bir hizmet ve politikalar ile mümkün
olabilir. Enerji yoksunlarına ve enerjiyi kullanma imkanı olmayanlara kamusal destek sağlanmalıdır. Enerji
masraflarının aileler ve küçük esnaf üzerindeki baskısını azaltacak gerekli önlemler alınarak bu kesimler
desteklenmeli, enerji girdileri ve ürünlerindeki yüksek vergiler düşürülmelidir.
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Sektörden Haberler
2.Bugüne değin izlenen, sadece arz tarafına önem ve değer veren enerji politikaları terk edilmelidir. Artan enerji
ihtiyacını karşılamada bugüne kadar akla ilk gelen ve uygulanan yol olan, plansız bir şekilde çok sayıda yeni elektrik
üretim tesisi kurmak yöntemi yerine; talebi ve üretimi yöneterek, enerjiyi daha verimli kullanıp, sağlanan tasarrufla
yeni tesis ihtiyacını azaltma politika ve uygulamaları hayata geçirilmelidir. Enerji arzı ve tüketimi, toplum çıkarları
doğrultusunda, gerçekçi rakamsal hedefler ile verimlilik kazançlarına dayalı olarak planlanıp uygulanmadığı sürece;
bu önemli kaynağı geri kazanmak mümkün değildir.
3.Türkiye’nin 475 milyon ton CO2 eşdeğerini geçen sera gazı emisyonlarının yüzde 70’den fazlası enerji kaynaklı
olup, 2015 yılında enerji sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonlarında 1990 yılına göre %153,1 oranında
artış gözlenmiştir. Küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliğinden en çok zarar görecek ülkelerden biri olan
Türkiye, küresel ısınmanın çözümüne yönelik hem uluslararası alanda yapılan işbirliğinin parçası olmalı, hem
de alınan bu kararlar doğrultusunda ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmelidir.
4.En önemli temiz enerji seçeneği olan enerji verimliliği, hem yatırım büyüklüğü, hem de toplam enerjideki payı
nedeniyle artık Dünya’nın “birinci yakıt”ı haline gelmiştir ve makro iktisatçılar tarafından mevcut en güçlü enerji
kaynağı olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizdeki bu potansiyeli sağlıklı olarak tanımlayacak bir veri ve değerlendirme
alt yapısı yoktur. Enerji verimliliğine gereken önemin verilmesi için en kısa sürede bilimsel yaklaşımlar ve güçlü veri
alt yapısıyla ülkemiz için de bu tanımlamanın yapılması zorunludur.
5.Enerji verimliliği artık sadece enerji tüketimindeki azalma ile ifade edilmemekte ve “Çoklu Yarar”ları ile
gündeme getirilmektedir. İthalat katkısı, sera gazı emisyonlarındaki azalma, genel ekonomi üzerinde olumlu
etki, istihdam, enerji fiyatlarının düşmesine katkı sağlanması, yerel hava kirliliğinde ve dolayısı ile bölgesel
kirliliğin yarattığı halk sağlığı problemlerinde azalma, enerji satın alma gücünü arttırarak enerji yoksulluğunun
azaltılması dolayısı ile yaşam standardında yükselme, kaynak verimliliğinde artış yani suyun ve hammaddelerin
daha iyi kullanımını ve atıkların değerlendirilmesi, sanayideki üretim artışı; enerji verimli yapıların değer artışı,
enerji verimliliği artışı ile sağlanan çoklu ekonomik ve sosyal yararlardır.
Enerji verimliliğine destek vermekten kaçınan Maliye Bakanlığı gibi kuruluşları ikna etmek üzere enerji
verimliliğinin ülkemize sağlayacağı faydalar detaylı araştırmalarla ortaya konmalıdır.
6.Kalkınmada; enerji kullanımını azaltan, enerjiyi verimli kullanan, enerjiyi yerli ve yenilenebilir kaynaklarla, yurt
içinde üretilen ekipmanlarla temin eden bir modele geçiş sağlanmalıdır.
7.Yarattığı katma değeri görece düşük, yoğun enerji tüketen, eski teknolojili, çevre kirliliği yaratabilen sanayi
sektörleri (çimento, seramik, ark ocak esaslı demir-çelik, tekstil vb.) yerine enerji tüketimi düşük, ithalata
bağımlı olmayan, katma değeri yüksek, yerli üretime dayalı, ileri teknolojili sanayi dalları (elektronik, bilgisayar
donanım ve yazılım, robotik, aviyonik, lazer, telekomünikasyon, gen mühendisliği, nano-teknolojiler vb.) tercih
edilmelidir.
8.Tüm programlar ve politika uygulamalarının izlenebilmesi için bilimsel ve güvenilir bir veri toplama ve değerlendirme
sistemi bir an önce hayata geçirilmeli, endüstriyel işletmeler ve binalardaki enerji verimliliği çalışmaları, sağlanan
tasarruflar bölge ve sektör bazında ortaya konmalıdır. Geleceğe yönelik projeksiyonlar ile yıllık raporlar hazırlanıp
yayınlanmalıdır. Gelişmeler sağlıklı bir veri tabanı ile izlenmelidir. Envanter ve analizler, geleceğe yönelik projeksiyonlar
ile yıllık raporlar ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile hazırlanıp şeffaf bir biçimde kamuya açık şekilde yayınlanmalıdır.
Kanun çıktığından beri gerçekleşmeyen hususlarla ilgili denetim ve değerlendirmeler yapılmalı ve mevzuata aykırı
davrananlara yaptırımlar uygulanmalıdır.
9.Strateji Belgesinde belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak AB ülkelerinde uygulanan zorunlu
uygulama planları ve alternatif önlemler incelenmeli ve ülke koşullarına uygun politikalar belirlenmelidir.
Hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve uygulamaları çekici hale getirmek için yeterli kamu fonu ve yeni finansman
modelleri oluşturulmalıdır.
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10.Düzenli bakım onarımlar ile elektrik üretim tesislerinin
verimliliği arttırılmalıdır. Bu çalışmaların yerli mühendislik
ile yapılması yerli teknolojilerin geliştirilmesindeki ilk
adım olacaktır. Benzer olarak elektrik trafoları önemli
kayıp noktasıdır. Buralarda alınacak önlemler ve
uygulanacak teknolojiler başlangıçta maliyeti yüksek
olsa da önemli tasarruf noktalarından birisidir.
11.Ülkemizde sık sık değişen ve birbiri ile tutarsız
düzenlemeler, enerji verimliliğinin toplumsal
ve kurumsal olarak içselleştirilmesi sürecini
geciktirmektedir. Bu nedenle ilgili kanun, yönetmelik,
diğer yasal düzenlemeler a stratejik bir yaklaşımla,
bütüncül olarak toplum yararı gözetilerek ve
ilgili tüm kesimlerin görüşleri alınarak yeniden
düzenlenmelidir.
12.Zorunlu enerji etütlerinin yapılması mevcut durumun gözle görünür hale gelmesine yardımcı olacaktır. Ancak
enerji verimliliğini artırmak için daha önemli olan gerekli yatırımların yapılmasıdır. Yatırımlar için mevcut desteklere
başvuruların kolaylaştırılması, mali desteklerin miktarının artırılması, değerlendirme sürecinin kısaltılması ve yeni
teşvik programlarının oluşturulması sağlanmalıdır.
13.Kamu binalarının enerji etütleri kapsamında kamuya ait bina ve tesislerin envanteri çıkarılmalıdır. Stratejide
belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için kısa ve orta vadede yapılacaklar belirlenmeli, uygulamalar takip
edilerek raporlanmalıdır.
14.2000-2015 yılları arasında yapı kullanma izni belgesi alınan yapı sayısının 1.313.960 olduğu, 2015 yılı sonu
itibarıyla toplam yapı sayısının 9.152.635 olarak tespit edildiği göz önüne alındığında enerji kimlik belgesi alan bina
sayısı oldukça düşüktür. Mevcut ve yeni binalara EKB düzenlenmesinin ve bu konudaki farkındalığın artırılmasına
yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir.
15.Enerji verimliliğine yönelik eğitim, bilinçlendirme ve farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar
yaygınlaştırılmalı, çeşitlendirilmeli, sosyal medya etkin olarak kullanılmalıdır. Enerji Verimliliği, tüm mühendislik
eğitim programlarına zorunlu ders olarak konulmalıdır.
16.Enerji tüketimi bir bütündür, özellikle sanayi, termik santral, soğutma üniteleri gibi birimlerden atılan ısı, başka bir
tüketim için kaynak teşkil edebilmektedir. Enerji analizlerinin yaşamımızın her alanına sokularak kayıp noktalarının
kazanç alanlarına dönüştürülmesi için yeni yaklaşımlara ihtiyacımız vardır.
17.Özellikle sanayi sektöründe atık ısının değerlendirilmesi, kompresör, fan ve pompalarda hız kontrolü, ısı
yalıtımı gibi uygulaması kolay ve teknolojisi bilinen onlarca önlem hala uygulanmayı beklemektedir. YEGM her
yıl tematik teşvik ve uygulama programları ile bu alanlara dikkat çekmelidir.
18.Bina ve sanayi etütleri, enerji yöneticisi görevlendirilmesi, kimlik belgeleri, yasal zorunluluğu yerine getirmek için
yapılmaktadır. Bu çalışmaların etkinleştirilmesi ve amacına uygun olarak kullanılması sağlanmalıdır.
19.Mevcut finansman mekanizmalarına ilişkin bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri artırılmalı,
prosedürler basitleştirilmeli ve süreç hızlandırılmalıdır. Yeni finansman modelleri geliştirilmelidir. KOSGEB’in
enerji verimliliği konusunda desteklerinden yararlanma oldukça düşük seviyededir. Bunun bir nedeni KOBİ’lerin
enerji verimliliği mevzuatı ve teşvikleri konusunda ya çok az ya da hiç bilgi sahibi olmamaları ile enerji etüt
raporlarının YEGM tarafından kontrol edilip onaylanma sürecinin uzun sürmesidir. KOSGEB’in enerji verimliliği
konusundaki mevcut desteklerinin etkinliği ve görünürlüğünün artırılmasının yanı sıra KOBİ’lerde enerji
verimliliği için yeni finansman modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
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20.Dünyada temiz enerji dönüşümü yaşanmaktadır. Binalar bu dönüşümün kilit alanlarından birisidir. Binaların en
az enerji ile ısıtılacak ve soğutulacak şekilde yapımı, tasarım aşamasından itibaren planlandığında küçük bir ek
maliyet ile binanın 50 yıla varan ömrü boyunca çok az enerji tüketimi sağlanmaktadır. Bu anlayışın Kentsel Dönüşüm
için ön şart olarak kabul edilmeli, standardın ötesinde ve ekonomik maliyet unsurlarını göz önüne alan bina inşaatları
teşvik edilmelidir.
21.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü “Yeşil Sertifika Türkiye Projesi (YeSTR)” ile Doğayla uyumlu, arazi seçiminden yıkımına kadar yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilen,
iklim verilerine ve yöreye uygun, ihtiyacı kadar enerji ve su tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan,
bütüncül bir yaklaşımla tasarlanan yeşil bina ve yerleşmelerin belgelendirilmesi amacıyla ulusal bir
sertifikalandırma sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmış olup, projenin hedeflerine ulaşması için
denetim mekanizmaları ile desteklenmelidir.
22.BEP TR yazılımının birinci ve ikinci versiyonu arasındaki fark nedeniyle belgelerdeki farkların nasıl değerlendirileceği
belirsizdir. Ayrıca birinci versiyonundaki sorunlara rağmen uzunca bir süre işlemde tutulan ve önemli değişikliğe
gidilen yazılımla düzenlenen belgelerin durumu açık değildir. Bina kimlik belgesi mevcut durumu tespit ediyor ancak
sınıfı yükseltmek zorunluluğu bulunmuyor. Eski ve yeni binalarda sınıf yükseltme zorunlu olmalıdır.
23.Belediyeler, enerji verimliliği çalışmalarında örnek uygulamaları öncelikle kendi binalarında yaparak rehber
olmalı, mühendis odalarıyla işbirliği yaparak kentlilere danışmanlık hizmeti ve teknik destek vermelidir.
Yayımlayan: TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
4. Kaizen Paylaşımları Etkinliği, 23-24 Şubat 2018 Tarihlerinde Yoğun Katılımla Gerçekleşti.
Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Kaizen Paylaşımları
etkinliği, 23-24 Şubat 2018 tarihlerinde MMO İzmir Şube
yürütücülüğünde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde
gerçekleşti. Etkinlikte 24 firmadan 84 proje Kaizen
çalışmalarını sergileme ve diğer katılımcılar ile görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı.
Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan MMO İzmir Şube
Yönetim Kurulu Sekreteri Selda ÜNVER, düzenlenen ilk
üç etkinliğin büyük ilgi gördüğünü ve “Sürekli Gelişim”
anlamındaki Kaizen kavramının anlaşılması, uygulama
alanlarının genişletilmesi ve konuya gerekli önemin verilmesi
çabalarına katkı sağlamak amacıyla dördüncü Kaizen
Paylaşımları etkinliğinin düzenlendiğini ifade ederek, etkinliğe
katkı koyan herkese teşekkür etti. Ünver’in ardından etkinlik yürütme kurulu adına söz alan İpek DEVECİ
KOCAKOÇ, etkinlik içeriği hakkında bilgilendirmede bulunurken, “Sürekli iyileştirme çabalarına katkı olmasını
umduğumuz çalışmamızı, bu sene yazılım alanında yapılan kaizen çalışmalarını da dâhil ederek bir ileri aşamaya taşımış olduğumuzu düşünüyoruz. Bu çerçevede, etkinliğimizin küçük de olsa bir fark yaratacağını ve
ülke çapında iyileştirme bilincinin gelişmesine katkıda bulunacağını umuyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından “Sahne İş’te” tarafından bir tiyatro oyunu sergilendi. Etkinliğin ilk gününde ayrıca
Bimar, Univera ve Biltaş firmaları tarafından proje sunumları gerçekleştirildi.
Etkinliğin ikinci gününde ise proje sergisi devam ederken “Kaizen’de Ölçülebilirliğin Önemi” başlıklı bir açık
oturum da gerçekleşti. Etkinlik sonunda tüm proje sahiplerine katılım sertifikaları takdim edildi.
4. Kaizen Paylaşımları etkinliğine 682 kişi katılırken, sergide 24 firmadan 84 proje yer aldı.
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ISKAV Yönetim Kurulu’nda Yeni Görev Dağılımı
7.Dönem ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural EROĞLU’nun ani ve üzücü
vefatından sonra 15 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu
toplantısında yönetim kurulu kendi içerisinde yeniden görev dağılımı yaptı.
Başkanlığa, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Metin DURUK, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığına İsmet MURA seçildi. Levent AYDIN Genel sekreterlik
görevine devam ediyor.
ISKAV Yönetim Kurulu üyelerinden; ESSİAD Yüksek İstiare Kurulu Üyesi Akın
KAYACAN, Bahri TÜRKMEN, Ertuğrul ŞEN, Prof. Dr. Hasan HEPERKAN, İsmet
MURA, Metin DURUK, Nurettin ÖZDEMİR ve Taner YÖNET’in katıldıkları toplantı
ISKAV Vakıf merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan tüm üyeler Vural
EROĞLU’nun vefatından dolayı duydukları derin üzüntüyü paylaştılar. Vakıf
senedi doğrultusunda, tüm üyelerden görüşleri alındı. Oy birliğiyle gerçekleştirilen
yeni görev dağılımı sonrası ISKAV Yönetim Kurulu üyeleri Vural EROĞLU’nun başlatmış olduğu projeleri etkin
bir şekilde sürdüreceklerini ifade ettiler.

İSKİD, 13. Dönem Mali Genel Kurulu 18 Ocak 2018’de Yapıldı
İSKİD 13. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu
Faaliyetlerinin görüşüldüğü Mali Genel Kurul Toplantısı,
18 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantının
Başkanlığını HAVAK Firması’ndan Ahmet GÖKŞİN,
Başkan Yardımcılığını Refkar Firması’ndan Herman
HAÇADURYAN ve Yazmanlığını FRİTERM Firması’ndan
Ümit GÜNGÖR yürüttü. Divan heyeti seçimi sonrasında
ise faaliyetler İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner
YÖNET, mali tablolar Sayman Hakan DÖNMEZ ve
komisyon faaliyetleri Dernek Müdürü Melek ÜNAL
TAVUKÇUOĞLU tarafından sunulduktan sonra Yönetim
Kurulu ve Denetleme kurulu ayrı ayrı ibra edildi.
İSKİD, uzun yıllardır yer aldığı yurtdışı faaliyetler ile sektörün uluslararası arenada gelişimine, gerçekleştirdiği
yurt içi etkinlikler ve ilgili bakanlıklarla yürüttüğü ilişkiler sayesinde Türkiye İklimlendirme Sektörü’nün
gelişimine önemli katkılar sağladı. 2017 yılında faaliyetlerine devam eden İSKİD, 2018 yılında ise pek çok
yenilikçi ve daha geniş kitlelere seslenecek faaliyet planlarını aktararak üyelerinin desteğini aldı.
Toplantı sonunda İSKİD Faaliyetleri hakkında dilek ve temennilerin alındığı bölümde söz alan üyeler, İSKİD
faaliyetlerine gelecekte yön verecek önerilerde bulundular. Toplantı sonrasında verilen resepsiyon ile İSKİD
misafirleri günün yorgunluğunu hafiflettiler.
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TTMD’nin 25. Yıl Kuruluş Balosu Ankara’da Gerçekleşti
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 25. Yıl Kuruluş
Balosu 23 Aralık 2017 tarihinde Ankara Latanya Otel’de
gerçekleştirildi. 1992 yılında Isıtma, Soğutma, Havalandırma
ve Sıhhi Tesisat sektöründe öncü dernek olarak kurulan TTMD,
25. yaşını görkemli bir balo eşliğinde kutladı. TTMD Kurucu
Üyeleri, TTMD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanları ve
Üyelerinin katıldığı geceye TTMD 13. Dönem Başkanı Prof.
Dr. Birol KILKIŞ ev sahipliği yaparken; baloda MMO, DOSİDER,
ISKAV, İSİB, İSKİD, MTMD temsilcileri, TTMD Komisyon Üyeleri,
akademisyenler ve TTMD üyeleri yer aldılar.
İklimlendirme Sistemlerinde Nesnelerin İnterneti (IoT) Semineri Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği
tarafından düzenlenen, 2017-2018 Dönemi 4. Semineri
20 Ocak 2018 tarihinde, “İklimlendirme Sistemlerinde
Nesnelerin İnterneti (IoT)” konusunda gerçekleştirildi.
MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi Ege Salonu’ndaki
etkinliğe, Konuşmacı olarak Mak. Müh. Utku KANAR
katılırken, Seminer Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Macit
TOKSOY yaptı.
Seminere, Nesnelerin İnternetini anlatarak başlayan
Utku KANAR, daha sonra İklimlendirmede loT
uygulamaları hakkında bilgiler verdi. İklimlendirme
Sistemlerinde uygulama örnekleri hakkında geniş
bilgiler aktaran Utku KANAR, yine son bölümde
katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Seminer, Mak. Müh. Utku KANAR ve Prof. Dr. Macit TOKSOY’a teşekkür
belgesi takdimiyle son buldu.
SOSİAD VII. Dönem Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı
SOSİAD’ın VII. Olağan Genel Kurulu 16 Ocak 2018 günü
İstanbul CVK Park Bosphorus Hotel’de yapıldı. Yönetim
Kurulu Başkanı M. Metin TERZİBAŞIOĞULLARI’nın açılış
konuşmasından sonra Divan Kurulu oluşturularak,
saygı duruşunda bulunuldu.
2016-2018 dönemi Faaliyet Raporu ve Denetleme
Kurulu Raporunun okunmasının ardından Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Genel
Kurulda yapılan tüzük değişikliği ile yeni dönemde
SOSİAD Yönetim Kurulu 8 asil 5 yedek üyeden oluşacak. 2018-2019 yıllarında uygulanacak giriş ve yıllık
aidat miktarının belirlenmesi, 2018- 2019 yılları tahmini bütçelerinin onaylanmasından ve gündemdeki diğer
konularının görüşülmesinden sonra seçimlere geçildi. Seçimler sonucunda Yönetim, Denetleme, Onur ve
Danışma Kurulunun asil ve yedek üyeleri belirlendi. Genel Kurulun ardından üyelere ve davetlilere kokteyl
verildi.
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SOSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 18 Ocak 2018 Perşembe günü yaptı. Yönetim Kurulu görev
dağılımının belirlendiği, Başkanlığa Turgay KARAKUŞ’un seçildiği ve Başkanlık devir tesliminin yapıldığı
toplantı, yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüşme ve kararlarla sürdü.
Asıl Üyeler: Turgay KARAKUŞ (Başkan), M. Metin TERZİBAŞIOĞULLARI, Barış UÇANER, Vahe DAĞDEVİRENEL, Eyüp
ÇİL, Kıvanç ASLANTAŞ, Buğra Alp BULDUR, Şenol KAĞITÇI
Yedek Üyeler: Ufuk ATAMTÜRK, Hayati CAN, Şant ÖZBÜLBÜL, Akın YURTSEVER, Hagop KARTUN
ENEKO’dan Patent Tescilli Paket Tipi Nem Alma Santralı
Kapalı yüzme havuzlarındaki yüksek nem oranları sebebiyle konfor koşullarının sağlanabilmesi amacıyla, özel
tasarlanmış cihazlara ihtiyaç bulunmaktadır. Nem alma ihtiyacının yüksek olduğu kapalı yüzme havuzlarında
nem alma ihtiyacının sağlanabilmesi amacıyla enerji verimliliği dikkate alınarak ileri teknoloji ürünü Eneko
EDH Nem Alma serisi geliştirilmiştir. Eneko AR-GE Mühendisleri tarafından yapılan geliştirme çalışmaları,
PCT/TR2017/050125 nolu patent tescili ile koruma altına alınmıştır. Eneko Nem alma santralları standart
olarak EC Plug fanlı ve plakalı ısı geri kazanım eşanjörlüdür.
Cihaz sahip olduğu dizayn sayesinde kompresör
ve son ısıtıcıyı yıl boyunca çok az kullanarak
işletme maliyetlerinde ciddi avantaj sağlamaktadır.
Cihazların MCC - DDC panoları, otomasyonu ve
elektrik kontrol sistemi üzerinde olup, elektrik
şebekesine bağlanması tasarım koşullarında çalışması için yeterlidir. Mikroişlemci temelli kontrol sistemi,
tasarım koşullarına uygun olarak sıcaklık, nem, hava debisi veya iç hava kalitesini kontrol ederek çalışmaktadır.
Cihazlar tak-çalıştır mantığında üretildiğinden, şantiyede montaj kolaylığı ve kısa sürede devreye alınabilme
avantajı da sağlanmaktadır.
HUGO BOSS Fabrikasının İklimlendirilmesinde
FORM İmzası

İncirlik Hava Üssü İklimlendirilmesinde FORM
Tercih Edildi

İzmir’de Ege Serbest
Bölge A.Ş.’de 120
bin m2 tesis ve 4 bin
kişilik çalışanla serbest
bölgenin en büyük
kullanıcısı olan Hugo
Boss’un iklimlendirme
ihtiyacı için toplam
soğutma kapasitesi 1.423 kW olan 2 adet hava
soğutmalı CLIVET marka soğutma grubu kullanılıyor.
Üretim alanı içinde kullanılan cihazlar, EUROVENT A
sınıfı enerji verimliliği ile LEED sertifikası için puan
kazandırır. Fabrika içerisinde bahçe alanı içinde
konumlandırılan cihazlar, enerji verimliliği konusunda
yatırımcıdan tam not alarak projenin taahhüdünü
gerçekleştiren Omektron Mühendislik firmasına
“2017 Yılı’nın En İyi Tedarikçi Ödülü”nü kazandırdı.
Dünya üzerinde Hugo Boss’un en büyük üretim alanı
olan İzmir fabrikasında kullanılan Clivet soğutma
grupları, büyük çaplı projeler tarafından tercih ediliyor.

Adana ili sınırları içerisinde, şehir merkezine yaklaşık
13 kilometre mesafede yer alan İncirlik Hava
Üssü’nün iklimlendirme ihtiyacı FORM’un yüksek
verimle çalışan CLIVET marka hava soğutmalı
soğutma grupları ile sağlanıyor.
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İnşasına
Türkiye’nin
NATO üyeliğinden bir
yıl önce, 1951 yılında
başlanan ve 1954
yılında kullanıma açılan
üssün
iklimlendirme
ihtiyacı için toplam
soğutma
kapasitesi
3.600 kW ve toplam
ısıtma kapasitesi 4.300 kW olan 12 adet hava
soğutmalı CLIVET marka soğutma grubu kullanılıyor.
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Daikin Herkesi Enerji Verimliliği Yüksek Ürünler Kullanmaya Çağırıyor
İklimlendirme sektörünün
öncü
markalarından
Daikin’in Türkiye CEO’su
Hasan
ÖNDER,
1118 Ocak 2018 tarihleri arasında kutlanan Enerji
Tasarrufu Haftası nedeniyle bir açıklama yaparak,
doğal kaynakların ve çevrenin korunması için herkesi
enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu cihazlar
kullanmaya davet etti. Daikin’in küresel ısınmayla
mücadele için çevreci gaz R32 kullanımını teşvik
ettiğini vurgulayan Önder, 27 milyondan fazla satılan
R32’li klimalar sayesinde karbondioksit eşdeğer
tüketiminde yaklaşık 47 milyon ton azalma olduğunu
belirtti.
Daikin Türkiye CEO’su Hasan ÖNDER, Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada elektrik, su ve
yakıt verimliliği sağlayan cihazların çevrenin korunmasına yaptığı katkıya dikkat çekerek, herkesi doğa için
önce kendinden başlayarak bir adım atmaya çağırdı.
Hasan ÖNDER, şunlara dikkat çekti: “İnsan aktivitelerinin doğal kaynaklar üzerindeki olumsuz etkisi her geçen
gün daha da artıyor. Kaynaklarımızı bu hızla tüketmeye devam edersek, gelecek nesillerin sağlıklı ve temiz bir
çevrede yaşaması mümkün olmayacak. Enerji kaynaklarının yanlış ve verimsiz kullanılmasının sebep olduğu
kayıpların önüne geçmek için bir an önce adım atılmalı. Daikin olarak üretimden tüketime tüm süreçlerde
önceliği doğanın korunmasına ve enerji verimliliğine veriyoruz. AR-GE bütçemizin büyük bir bölümünü düşük
enerji tüketimi ve karbon emisyonu sağlayan iklimlendirme cihazları geliştirmeye ayırıyoruz. Küresel ısınma
ile mücadeleyi önceliklerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu amaçla, sektörde taşları yerinden oynattığı
ve devrim niteliğinde olduğu için Reform 32 adını verdiğimiz yeni nesil çevreci gaz R32’nin iklimlendirme
sektörü tarafından benimsenmesini teşvik ediyoruz. Reform 32 ile çalışan cihazlarımızı Avrupa ile eş
zamanlı olarak Türkiye’de piyasaya sunduk. Dünya çapında Reform 32’li klimaların üretilmesi ve bunların
yaygınlaşması amacıyla sahip olduğumuz 93 patenti ücretsiz olarak sektörün erişimine açtık. Amacımız
çevre dostu ve yüksek enerji verimliliği sunan bu gazın sektör standardı haline gelmesi. Daikin’in Reform 32
soğutucu akışkan kullanan klima ve ısı pompası satışları 52 ülkede 10 milyon adedi aşmış durumda. Daikin’in
ve diğer şirketlerin satış raporlarına göre 27 milyon adetten fazla satılan Reform 32’li klima sayesinde CO2
(Karbondioksit) eşdeğer tüketiminde yaklaşık 47 milyon ton azalma olduğu hesaplanıyor.”
Doğanın korunması için kullanıcıların atacağı en önemli adımın ise enerji verimliliği sağlayan ürünlerin
tercih edilmesi olduğunu vurgulayan Önder, şunları kaydetti: “İklimlendirme ürünlerinin uzman desteği ile
yaşam alanlarının gereksinimlerine uygun seçilmesi ve bakımlarının düzenli olarak gerçekleştirilmesi halinde
faturalar yüzde 30 oranında azalabilir. İklimlendirmenin daha proje aşamasında ele alınması halinde ise bu
oran yüzde 50’ye ulaşabiliyor. Akıllı teknolojiye sahip ve enerji verimliliği yüksek ürünlerin tercih edilmesi aile
bütçesine katkı sağlarken, doğayı da koruyor.”
DAIKIN Doğanın Korunmasında da Öncü
Verimliliği ve uzun ömrüyle kullanıcıların bütçesini koruyan iklimlendirme cihazlarıyla tanınan Daikin, doğal
kaynakların korunması yönünde attığı adımlarla da sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor. Bir yandan
geliştirdiği düşük çevresel etkiye sahip ürün ve sistemlerle Avrupa ve Türkiye’de sezonsal verimliliğin
öncülüğünü yapan Daikin, Reform 32 olarak adlandırdığı kullanıcı ve çevre dostu soğutucu akışkan R32 gazı
kullanan cihazların tüm sektörde yaygınlaşması için büyük çaba gösteriyor.
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Tüm üretim süreçlerinde “daha az enerji kullanımı-daha yüksek
verimlilik” ilkesini benimseyen Daikin, sektörüne bu alanda da liderlik
ediyor. Daikin, tüm dünyada sera gazı emisyonlarının azaltılmasından
çevresel farkındalık eğitimlerine, enerji tasarrufundan su tüketimine,
atık yönetiminden tedarik ve lojistik yönetimine kadar her aşamada
çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen çalışmalar yürütüyor.
Ururu Sarara ve Emura gibi az elektrik tüketerek yüksek verimlilik
değerlerine ulaşan klimalarıyla sektöründe fark yaratan Daikin, çevre
dostu hibrit sistemlerin yaygınlaştırılması konusunda da yatırımlarını
sürdürüyor.
Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası, düşük enerji kullanımı ve çevre dostu teknolojisi ile geleceğin ihtiyaçlarına
bugünden cevap veriyor. Daikin ayrıca “BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)” sertifikasına
sahip uzman kadrosuyla Avrupa’da ve Türkiye’de yeşil bina projelerinin sürdürülebilir HVAC-R çözümleri için
danışmanlık hizmeti sunuyor.

ISIDEM Yalıtım “COOLFLEX PCS” ile Sektöre Bir İlk Daha Sunuyor

ISIDEM Yalıtım, 2018 yılı başında piyasaya sunduğu Coolflex
PCS elastomerik kauçuk köpüğü ürünü ile sektörde bir ilki daha
gerçekleştirdi.
ISIDEM Yalıtım’ın 2018 yılında piyasaya sunduğu Coolflex PCS
(Pre Cutting Sheet) elastomerik kauçuk köpüğü ürünleri büyük
çaplı boru yalıtımı için ölçülendirilerek, 450 açıyla özel olarak
kesilmiş ve paketlenmiş elastomerik kauçuk köpüğü levhalarıdır.
Ayrıca μ (Mu) ≥ 10.000 değeri ile üretilen Coolflex PCS ürünleri
TSE tarafından tescillenmiş ürünler arasında sektörün en yüksek
su buharı difüzyon direnç katsayısına sahip ürün olma özelliği de
taşıyor. Sektörde bir ilk olarak değerlendirilen Coolflex PCS ürünü
tamamen uygulayıcı dostu olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Ürün
tesisat yalıtımlarında fireleri ve işçilik maliyetlerini azaltarak,
hızlı ve kolay uygulanıyor. “Ambalajından çıkar ve uygula” sloganı ile piyasaya arz edilen ürün, ustalara büyük
kolaylık sağlıyor.
Yenilikçi metotlarla sektörün geleceğine yön verdiklerini dile getiren ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü Murat
ERENOĞLU sözlerine şu şekilde devam etti: “Yenilikçilik konusunda sektörde öncü bir rol izlemeyi kendimize
misyon edindik. Geçtiğimiz yıllarda da Halojen içermeyen (Coolflex HF) ve EPDM esaslı (Coolflex HT) elastomerik
kauçuk köpüklerini ürettik. Coolflex HF ürünü Yılın En İyi Isı Yalıtım Ürünü ödülünün de sahibi olmuştu. Bu
başarılar ISIDEM Yalıtım için ilk değil, son da olmayacak. İşlevsellikten uzaklaşmadan daha yaratıcı ve daha
fonksiyonel ürünler üretmeye devam edeceğiz.”
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Testo ile Elektriksel Bakım İşleri Çok Kolay
Testo termal kameralar, yüzeydeki sıcaklık
dağılımını görme şansı vererek, bağlantı
bölgelerindeki kabloların aşırı ısınması
sebebiyle oluşan yangın riskini tespit etme
imkanı tanıyor.
Termografinin temeli yüzeydeki sıcaklık dağılımının
izlenmesidir. Dolayısıyla Testo termal kameralar ile
elektriksel sistemler üzerindeki kusurlu bağlantıları tespit
etmek için tek bir bakış yeterli oluyor.
Elektrik akımı, elektriksel ekipmanlar üzerinde yüklemelere
neden olur. Yaşlanmalar, hatalı montaj, mekanik gerilmeler
ya da hasarlar, bu dirençlerin çok ciddi oranda yükselmesine neden olur ve elektrik enerjisi ısı enerjisine
dönüşmeye başlar. Bunun sonucunda ortaya çıkan sıcaklık, termal kameralar vasıtasıyla kolayca tespit edilir.
Testo, termal kameralar, elektriksel bakım işlerinde her zaman bir çözüm ortağıdır. Denetimlerin kısa bir
sürede ve temas etmeksizin gerçekleştirilebilmesini sağlar. Testo’nun bu yıl piyasaya sürdüğü dört yeni model
termal kamera avantajlı fiyat-performans oranı ve cazip fiyatlarıyla “Alman” kalitesini gösteriyor.
Giriş modeli Testo 865 dışındaki tüm termal kameralar Testo Termografi Uygulamasına bağlanabilir. iOS ve
Android için mevcut olan uygulama, kullanıcıların akıllı telefonunu ikinci bir ekrana ve termal kamera için
uzaktan kumandaya dönüştürür, sahada kompakt raporlar oluşturulmasını, online olarak kaydedilmesini ve
e-posta ile gönderimini sağlar. Ayrıca Testo 871 ve Testo 872 modelleri, Testo 605i termohigrometre ve
Testo 770-3 pens ampermetre ile kablosuz bağlantı sağlayabilir. Böylece bir binadaki nemli noktaların yerini
ya da çalışan bir şalt dolabında ne kadar yük olduğunu hızlı ve net bir şekilde belirler.
Nato İzmir’in İklimlendirme Tercihi : İmbat Soğutma
NATO İzmir Müttefik Kara Komutanlığı, İzmirŞirinyer’de bulunan Orgeneral Vecihi Akın Kış-lası’nda,
iklimlendirme için İmbat İklimlendirme ve Soğutma
Sistemleri’ni seçti.
Kışlanın yemekhane ve mutfak alanlarının
iklimlendirmesini sağlamak için İmbat çatı tipi paket
klima santrali tercih edildi. Projede İmbat’ın HSE 1004
model, 40.000 m3/h debide, 343 kW soğutma-315 kW heat pump kapasiteli cihazı ile birlikte HSE 544
model, 15.000 m3/h debide ve 195 kW soğutma-175 kW heat pump ısıtma kapasiteli iki adet sıcak su bataryalı çatı tipi kliması yer aldı. Projede tercih edilen çatı tipi klimalar; termodinamik ısı geri kazanımı, inverter
plug fan, termal free cooling, CO2 ve filtre kirlilik alarmı ve iç hava kalite özellikleri sayesinde, sağlıklı ve ideal
iklimi sağlarken enerji verimliliği yüksek bir performans sergiliyor.
Yüksek verimlilik odaklı AR-GE çalışmalarıyla geliştirilen İmbat çatı tipi klimalar, çevreye
duyarlılığıyla da avantaj sağlıyor. 7-350 kW kapasite aralığında 65.000 m3/h debiye
çıkan, tamamı A ve B enerji sınıfında yer alan İmbat çatı tipi klimalarda çevreci akışkan
R410a kullanılıyor. Türkiye’de tasarlanan ilk ve tek Eurovent sertifikalı çatı tipi klimanın
da sahibi olan İmbat, %100 yerli sermayeyle, %100 yerli tasarımlara imza atmaya devam
ediyor. Kendi özgün ürün tasarımlarını hazırlayan ve kendi üretimini gerçekleştiren İmbat,
yüksek verimli ürünleriyle hem projelere hem de dünyaya kazanç sunuyor.
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2 0 1 8 - 2 0 1 9 F u a r Ta k v i m i
1

8. The Big 5 Suudi Arabistan

05-08 Mart 2018

CİDDE

SUUDİ ARABİSTAN

2

MCE 2018

13-16 Mart 2018

MİLANO

İTALYA

3

Dubai Big 5 Heavy

26-29 Mart 2018

DUBAİ

BAE

4

Pakistan HVAC-R

05-07 Nisan 2018

İSLAMABAD

PAKİSTAN

5

China Refrigeration

9-11 Nisan 2018

PEKİN

ÇİN

6

HVAC-R Vietnam 2018

18-20 Nisan 2018

HANOİ

VİETNAM

7

HVAC-R SOUTHEAST ASIA

18-20 Nisan 2018

HANOİ

VİETNAM

8

ARBS Australia 2018

08-10 Mayıs 2018

SYDNEY

AVUSTRALYA

9

SIFAC 2018

09-12 Mayıs 2018

CASABLANCA

FAS

10

Aquatherm Kiev

15-18 Mayıs 2018

KIEV

UKRAYNA

11

Expo Frio Calor Chile 2018

16-18 Mayıs 2018

SANTIAGO

ŞİLİ

12

ISH China & CIHE

22-24 Mayıs 2018

ŞANGAY

ÇİN

13

Frigair2018

06-08 Haziran 2018

JOHANNESBURG

GÜNEY AFRİKA

14

REVAC 2018

17-19 Temmuz 2018

KUALA LUMPUR

MALEZYA

15

Expo Frio Calor Argentina

28-30 Ağustos 2018

BUENOS AIRES

ARJANTİN

16

ISH Shanghai & CIHE

5-7 Eylül 2018

PEKİN

ÇİN

17

The Big 5 Heavy

15-17 Eylül 2018

KAHİRE

MISIR

18

AHR Expo Mexico

02-04 Ekim 2018

MEKSİKO

MEKSİKA

19

Chillventa 2018

16-18 Ekim 2018

NÜRNBERG

ALMANYA

20

IBATECH 2018

06-08 Aralık 2018

GAZİEMİR

İZMİR

21

ISH Frankfurt 2019

11-15 Mart 2019

FRANKFURT

ALMANYA

22

HVACR Vietnam 2019

27 - 29 Mart 2019

HO CHI MINH

VIETNAM

23

Euroshop 2020

16-20 Şubat 2020

DUSSELDORF

ALMANYA
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