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Değerli ESSİAD Üyeleri, Sevgili Okuyucularımız,

Yaz aylarının görece sakinliği başlamadan, Mayıs ayını da yine önemli 
organizasyonlar ve faaliyetlerle geride bıraktık. Üye ziyaretlerimize 
devam ettik. Derneğimizin faaliyetleri ve etkinliklerimiz hakkında 
görüş alışverişinde bulunduk.

Yeni görevine başlayan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri 
Dr.Mehmet YAVUZ’u ziyaret ettik ve kendisine başarı dileklerimizi 
ilettik. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR’ı ziyaret 
ettik ve gençleşen yeni EBSO Yönetim Kurulu üyelerine başarı 
dileklerimizi ilettik.

EUROVENT Derneği ilk Türk Başkanı Naci ŞAHİN oldu. Sektörümüz 
ve ülkemiz adına çok önemli bir adım olduğunu düşündüğümüz bu 
yeni görevinde kendisine başarılar diliyoruz.

Geniş bir katılım sağladığımız Geleneksel Öğle Buluşması’nda konuğumuz H.İbrahim GÖKÇÜOĞLU idi ve 
ülkemiz tarihinde çok önemli ve derin izler bırakan Köy Enstitüleri konusundaki engin bilgilerini büyük bir 
heyecanla bizlerle paylaştı. 

Köy Enstitülerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli aydınlanma hareketi olduğunu söylemek sanırım abartılı 
olmayacaktır. Köy Enstitüleri’nde temel bilimler, tarım uygulamaları, sağlık hizmetlerinin yanında müzik, 
resim, tiyatro gibi sanatsal aktiviteler de eğitimde önemli yer tutuyordu. Mezun olanların kendi köylerine 
dönerek öğretmen olarak çalışmaları amaçlanmıştı. Neredeyse tüm Anadolu’nun okulsuz ve öğretmensiz 
olduğu bir dönemde kurulan ve binlerce mezunu Anadolu’nun dört bir yanında kendi okullarını inşa etmiş 
ve eğitim vermeye başlamış olan Köy Enstitüleri, çok partili sisteme geçiş ile birlikte kapatıldı.  Sadece hayal 
edin, Köy Enstitüleri kapatılmamış olsaydı bugün nasıl bir Türkiye’de yaşıyor olurduk?

Sevgi ve saygılarımla,

Mustafa SEZER
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, 04.05.2018 tarihinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, İhracata 
Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürü Nilgün ÇOLAK ve İhracat Uygulamaları Şube Müdürü Özlem YILDIZ 
KARACA’nın sunumlarıyla İhracata Yönelik Devlet Destekleri Semineri düzenlendi. Katılımcılarımız Seminerde 
2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, 2014/4 Sayılı 
Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş 
Belgeleri ve Küresel Tedarik Zinciri Desteğine İlişkin Tebliğ, 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ konularında ve ihracata ilişkin birçok destek hakkında 
bilgilendirildi. Değerli sunumları için Nilgün ÇOLAK ve Özlem YILDIZ KARACA’ ya teşekkür ederiz.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı F-Gaz Çalıştayı’na Katıldık

09.05.2018 tarihinde İzmir Kaya Prestij Otel’de, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen 
‘’Florlu Sera Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi 
RAC Sektörüne İlişkin Paydaş Danışma Çalıştayı”’na katıldık. Katılımcılar, Bakanlığın OTİM ve F-gazlara ilişkin 
faaliyetleri, Türkiye’deki yeni F-gaz yönetmeliği, Proje konusu ve amaçları, Türkiye’deki F-gaz yönetmeliğinin 
güçlendirilmesine yönelik önerilen hususlar hakkında bilgilendirildi.

İhracata Yönelik Devlet Destekleri Semineri Gerçekleştirdik

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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Güray KORUN, H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU ve Hakan SEMERCİ

ESSİAD’ın gelenekselleşen Öğle Buluşması 
etkinliğinin yedincisi, 10 Mayıs 2018 tarihinde 
Makina Mühendisi, GÖKÇÜOĞLU MAKİNA şirket 
sahibi H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU’nun katılımları ile 
Hilton Garden Inn Otel’de gerçekleşti. Gökçüoğlu’nun 
Köy Enstitüleri hakkında zengin bilgilerini paylaştığı 
etkinliğe ESSİAD Üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ’nin 
Sayın GÖKÇÜOĞLU’na teşekkür ettiği açılış konuşması 
ile başladı. Semerci etkinliğe rekor katılım gösteren 
tüm ESSİAD Üyelerine teşekkür etti. 

Mikrofonu devralan, öncelikle İzmir’deki EHİS 
Kümesi’nin başarısına değinen, sonrasında 
ise UNESCO tarafından örnek okul seçilen Köy 
Enstitüleri’nin kurulum aşamaları, amaçları ve 
geçmişten günümüze olan ektilerinden bahseden 
değerli sanayici H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU, Türkiye’deki 
eğitim sistemi ve bu sistemin yegâne parçası olan 
değerli öğretmenlerin önemini vurguladı.

Konuk konuşmacımızın sunumunun bitiminden 
hemen sonra Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin 
AKDAŞ, eğitimin öneminin altını çizerek teşekkür 
konuşması yaptı.

Konuşması sonrasında, H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU’na, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN 
tarafından teşekkür plaketi verildi.

Etkinliğin sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri, 
etkinliğimizde bulunan ESSİAD üyesi annelerin 
Anneler Günü’nü, İlber ORTAYLI’nın imzalı GAZİ 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK kitabını takdim ederek 
kutladı. 

Geleneksel ESSİAD Öğle Buluşması Gerçekleştirildi
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Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ, Ebru KARAKIRAN, Serhan GÜNDOĞAR, Gürkan AKÇAY, Hakan SEMERCİ ve  Bülent 
ŞAHİN

                          Mustafa E. DERYAAŞAN, Hakan SEMERCİ, Tuğrul GÖVSA, Halit ŞAHİN, Ahmet ERİŞ

 Metin AKDAŞ, Lütfi KILIÇ, Ömer Sabri KURŞUN, H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU, Haluk DÖNMEZ, Hakan SEMERCİ, 
İskender BARLAS 

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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Hakan SEMERCİ, Metin AKDAŞ, Cengiz ÜNERDEM, Hüseyin BİRAZER

Serap KORUN, Güray KORUN, Cengiz ÜNERDEM, A. Sait GÜRSÖZ, Ömer BARLAS, İskender BARLAS, Yasemin 
BARLAS RAVEN

Bülent ŞAHİN, Serhan GÜNDOĞAR, Seçkin T. ERDOĞMUŞ, Tayfun ŞENOL, Kemal YANIK, Alev TOPRAK, Ebru 
KARAKIRAN, Aslı AKDAŞ
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Hüseyin BİRAZER, Kemal KILIÇ, Gürkan AKÇAY, Mustafa SEZER, Özge SARI, Murat SARI, Tayfur ALTINKÜP

Hakan SEMERCİ, H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU, Yüksel GÖKÇÜOĞLU, Füsun AKDAŞ, Meral KAYACAN, Akın KAYACAN,
Metin AKDAŞ, Haluk DÖNMEZ

Mustafa E. DERYAAŞAN, Tuğrul GÖVSA, Ahmet ERİŞ, Lütfi KILIÇ, İbrahim ERHALİM, İsmail ÖZAKŞEHİR, Halit 
ŞAHİN, Ömer Sabri KURŞUN

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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07.05.2018 tarihinde Bornova Mimar Sinan Mesleki 
ve Teknik Lisesi’nin düzenlediği kariyer günleri 
etkinliğine derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz 
Aylin GEL ve konuşmacı olarak dernek üyemiz Nursaç 
firmasının yöneticisi ve aynı zamanda derneğimiz 
Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ katıldı. 

Öğrenciler dernek faaliyetlerimiz ve sektörümüz 
hakkında bilgilendirildi. Değerli sunumları için A. Sait 
GÜRSÖZ’e çok teşekkür ederiz.

Etkinlik sonunda Mimar Sinan MTAL Okul Müdürü 
Zülküf YILDIZ ve okul öğretmenlerinden Tesisat 
Teknolojisi ve İklimlendirme Bölüm Şefi Ayhan 
KARACA teşekkür belgesini takdim ettiler. Kendilerine 
ESSİAD’a sundukları işbirlikleri için teşekkür ederiz.

Okuldan İşe Projesi 

Bornova Mimar Sinan MTAL Kariyer Günleri Etkinliği 
Gerçekleştirildi

Hakan SEMERCİ ve Yüksel GÖKÇÜOĞLU Güray KORUN, Ebru KARAKIRAN, Serap 
KORUN, Alev TOPRAK, Seçkin T. ERDOĞMUŞ, 
Meral KAYACAN, Ömer BARLAS, Yasemin 
BARLAS RAVEN, Hakan SEMERCİ, Özge 
SARI, Füsun AKDAŞ, Mustafa SEZER, A. Sait 
GÜRSÖZ
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi RİSK Sempozyumu 
Düzenlendi

Okuldan İşe Projesi
Sektör Sunumu / Dokuz Eylül Üniversitesi 

14 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerine Prof. Dr. Dilek KUMLUTAŞ’ın katkılarıyla 
sektör sunumu gerçekleştirildi.
Dernek üyelerimizden İmbat İklimlendirme 
ve Soğutma Sistemleri firma sahibi Kerim 
GÜMRÜKÇÜLER,

Grundfos firmasından Ege Bölge Müdürü Ahmet 
DEMİR ve İş Geliştirme Uzmanı Utku KANAR, 
Genel Sekreterimiz Aylin GEL’in katılımlarıyla 
gerçekleştirilen sunumda öğrencilere EHİS sektörü 
ve derneğimizin tanıtımı yapıldı. 

ESSİAD’ın Okuldan İşe Projesi çerçevesinde katkı-
da bulunduğu, bu yıl ilk defa düzenlenen ve gelenek 
haline gelmesi  planlanan, T.C. Manisa  Celal  Bayar 
Üniversitesi Optimum Kulübün düzenlediği RİSK 
Sempozyumu 12-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.
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ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından 
desteklenmektedir.

16.05.2018 tarihinde Okuldan İşe Projesi 
kapsamında, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği bölümü öğrencileri ile gerçekleştirilen 
teknik gezimizde dernek üyelerimizden Eneko 
firmasını ziyaret ettik.

Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Aylin GEL’ 
in katıldığı gezide öğrenciler, üretim sürecini yakından 
görme fırsatı bulurken, İnsan Kaynakları Uzmanı 
Gizay ÖZDOĞAN, Üretim Mühendisi Onur GEZER ve 
AR-GE Departman Şefi Huriye OĞUZ’un sunumlarıyla 
sektörümüz ve istihdam olanakları ile ilgili de bilgi 
sahibi oldular. Değerli sunumları için kendilerine çok 
teşekkür ederiz.

Okuldan İşe Projesi 

Teknik Gezi / Eneko 
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ESSİAD üye ziyaret programı çerçevesinde;

17.05.2018 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, 
Genel Sekreter Aylin GEL, EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ ve Proje Uzmanı Sevda 
YEŞİLKAYA’nın katılımlarıyla, Yönetim Kurulu Üyemiz ve Tolerans Mühendislik firma sahibi Ümit ÇALLI,

Hakan SEMERCİ, Aylin GEL ve Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılımıyla Termomak firma sahibi Murat ÜNLÜ,

ESSİAD Üye ve Sektör Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’ nün katılımıyla DK 
Mühendislik firma sahibi Özen OSMANOĞLU ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ESSİAD tarafından 
yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ESSİAD sektör ziyaret programı çerçevesinde;

Gazi Enerji Sistemleri ve Özaktif Soğutma Firmalarını Ziyaret Ettik

17.05.2018 tarihinde, Aylin GEL ve Ayşegül SEVER MENKÜ’ nün katılımıyla Özaktif Soğutma fir-
ma sahibi Orhan EVCİ, Gazi Enerji Sistemleri firma ortaklarından Gazi ÇELEBİ ve Genel Müdür Muharrem 
UYSAL ziyaret edildi. İlgili ziyaretlerde dernek faaliyetlerimiz ve yürüttüğümüz projeler hakkında tanıtım 
ve görüşme gerçekleştirildi. Söz konusu ziyarette Gazi Isı, Derneğimize üyelik talebinde bulundu.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Mayıs ayında doğan;

Hakan Karakaya   / Egefer
Salih Ünal     / Dünya Rez. 
Metin Akdaş    / Dinamik Isı
Mestan Yılmaz   / Yılmazer Soğutma
Hasan Altınel  / Net Soğutma
İskender Barlas / Barlas Soğ.
Cem Görgü / Birim Teknik
Pr. Dr. Ali Güngör / Ege Üniversitesi
İlhan Sümbül /Alser
Melda Geka /İmas  ‘nın doğum günlerini kutlar, 
sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.

Derneğimizin İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL 
sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirmiştir. Kendisini 
ve ailesini tebrik eder, sağlıklı ve mutlu bir ömür 
dileriz.

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 2018 yılı ödemelerini 
tamamlayamamış üyelerimize bu konuyu hatırlatır, ödemelerini gerçekleştirmiş 
üyelerimize bu vesile ile teşekkür ederiz.

www.essiad.org.tr

Web sitemizde oluşturulan reklam alanlarında, firma 
reklamlarınız ile tanıtımınızı yaparken, derneğimize 
destek olabilirsiniz. Reklam alanlarımız sizlerden 
gelecek taleplere göre değerlendirilmekte ve ilgili 
alanlarda kayan reklamlar şeklinde yayınlanmaktadır. 
Web sitesi reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı bilgiyi 
dernek merkezimizden alabilirsiniz.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

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.

Soğutma Dünyası 
dergimiz, Turkcell’in dijital 

dergi okuma platformu 
olan DERGİLİK’te 
yayınlanmaktadır. 

Güncel sayılarımıza 
Turkcell Dergilik 
uygulamasından 

ulaşabilirsiniz.



Soğutma Dünyası dergimiz, 
Turkcell’in dijital dergi okuma 
platformu olan DERGİLİK’te 

yayınlanmaktadır.

Güncel sayılarımıza Turkcell 
Dergilik uygulamasından 

ulaşabilirsiniz.

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.
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ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, Hasan ACÜL’ün katkılarıyla, dernek merkezimize 
gelen yoğun talep doğrultusunda 18.05.2018 tarihinde Ürün İnovasyonu Süreç Yönetimi 
Eğitiminin ikincisini gerçekleştirdik. Eğitimde; ürün, ürün geliştirme, teknoloji geliştirme 
(AR-GE), inovasyon, ürün inovasyonu kavramları, yeni ürün geliştirme süreçleri yönetimi, 
ürün geliştirme araçları, performans ölçüm metrikleri ve başarı kriterleri, yeni ürün pazar 
araştırmaları konuları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Hasan ACÜL’e değerli sunumları için 
çok teşekkür ederiz.

Ürün İnovasyonu Süreç Yönetimi Eğitiminin İkincisini Gerçekleştirdik

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, 30.05.2018 tarihinde RD Grup firma ortağı 
Kemal KILIÇ’ın sunumuyla DIN 1946-4’e Uygun Hijyenik Klima Santrali Eğitimi düzenlendi. 
Katılımcılarımız eğitimde; Hijyenik Santral Tanımı, İlgili Standartlar, DIN 1946-4’e Uygun Klima 
Santralı Tasarımında Uyulması Gerekli Kurallar, Uygun Komponentlerin Seçimi, Komponetler 
İçin Gerekli Rapor Ve Sertifikalar, Bakım Ve Temizlik Kuralları konularında bilgilendirildi. Değerli 
sunumları için Kemal KILIÇ’a çok teşekkür ederiz. Yoğun talep üzerine söz konusu eğitim Sağlık 
çalışanlarına, hastane bakım personellerine yönelik olarak tekrarlanacaktır.

DIN 1946-4’e Uygun Hijyenik Klima Santrali Eğitimi Düzenledik
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İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet YAVUZ’u Ziyaret Ettik
E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR’ı Ziyaret Ettik
21 Mayıs 2018 tarihinde EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanı Metin AKDAŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Ebru KARAKIRAN ve Güray KORUN, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Can İŞBİLEN, 
Yönetim Kurulu Üyeleri A. Sait GÜRSÖZ, Ömer BARLAS ve Seçkin T. ERDOĞMUŞ, Genel 

Sekreter Aylin GEL, EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ ile birlikte EBSO İnşaat Tesisat 
Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nurdan PEKCAN, İklimlendirme  Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Turan 
MUŞKARA’ ın katılımlarıyla Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR’ı ziyaret 
etti. EBSO yeni dönem seçim sonuçlarının tebrik edildiği toplantıda, Sayın Ender YORGANCILAR’ın şahsı 
nezdinde tüm EBSO Yönetim Kurulu Üyelerine başarı dilekleri sunuldu.

21 Mayıs 2018 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Ebru KARAKIRAN ve Güray KORUN, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Can İŞBİLEN, 
Yönetim Kurulu Üyeleri A. Sait GÜRSÖZ ve Seçkin T. ERDOĞMUŞ, Genel Sekreter Aylin GEL, 
EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 
Metin AKDAŞ’ ın katılımıyla, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet YAVUZ ziyaret 
edildi. İlgili ziyarette kendisine yeni görevi için başarı dilekleri sunuldu.
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

ESSİAD, 1990 yılında ülkemizdeki ilk sektör derneği olarak kurulmuş 
ve bugüne kadar ki kurumsal gücünü buradan almıştır. Geldiğimiz gün 
itibarıyla ESSİAD İklimlendirme Sektörünün önemli bir bölümünden 
oyuncuları bünyesinde barındırmaktadır. 
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), soğutma 
sanayi sektörünün önde gelen iş adamları tarafından 1990 yılında ku-
rulmuş ve bu sektörde ülkemizdeki ilk dernektir. Derneğin ana hedefleri, 
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) sektöründe 
faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların haklarını korumak, mesleki gelişim-

lerini arttırmak, pazar iyileştirme planlarını desteklemek ve tüketiciye gelişmiş kaliteli ürünlerin ulaştırılması 
amacıyla dernek üyeleri ve sektör temsilcileri ile çalışmalar yürütmektir.

Derneğimizin kuruluşundan bu yana geçen, 28 yıllık zaman zarfında kazanımlarımız ile birlikte doğru kararlar 
ile doğru çalışmalara imza atmamız gereken birçok tecrübe yaşadık. Böylesi anlarda Yönetim Kurullarımız en 
büyük birikimi kurum kültürümüzün içerisinde aradı ve orada da buldu. Bazen yazılı, çoğu keresinde yazılı ol-
mayan kurallarımız ışık oldu, sıkıntıları aşmaya yardım etti, karanlığı aydınlattı.

Sivil Toplum Kuruluşlarında kurum kültürünün apayrı bir önemi vardır. Çalışma azmi ve ekip ruhu ile birlikte 
öğrendiklerimiz her an, her koşulda yolumuza ışık tutmaktadır. Yönetim kurullarımızın devam niteliğinde bir-
birlerine görevleri devretmesi geleneği de ESSİAD’ın önemli bir uygulamasıdır. İstisnai bazı durumlar hariç her 
2 yıllık dönemin sonunda Yönetim Kurulu Başkanlıkları gene aynı yönetim kurulunda görev yapmış bir başka 
üyeye devredilerek bayrak yarışı sürdürülmektedir. Görev süresi tamamlananların derneğimizdeki çalışma-
ları bitmeden yeni sorumluluklar ile sürdürülerek mevcutta görev yapan yeni dönem yönetim kurulları ile tam 
bir birliktelik içerisinde kurum kapasitesi güçlü tutulmaktadır.  Bugün bu düşünce sayesinde ESSİAD yönetim 
kurullarında görev alan ve alacak olan herkes sürekli olarak dernek amaç ve hedeflerine katkı koyabilmenin 
hazzını yaşamaktadır.

Bugün itibari ile 112 Tüzel, 23 Şahıs olmak üzere toplam 135 üyesi bulunan ESSİAD 4 profesyonel çalışana 
sahiptir. Derneğimiz İzmir’de kurulmuş olmasına rağmen ülkemizin farklı bölgelerinden üyelere sahiptir. Şahıs 
üyeler arasında, saygın üniversitelerde hem teorik hem de pratik anlamda yaptıkları çalışmalar ile EHİS sek-
törüne çok değerli katkıları olan akademisyenler, hukukçular, danışmanlar bulunmaktadır.  

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ’nin Derneğimizin Faaliyetleri Hakkındaki ‘’Geleceğe Değer 
Katacağız’’ Adlı Makalesi Tesisat Dergisi’nde Yayınlandı
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Özellikle İzmir ve civarının içinde yer aldığı Türkiye EHİS Kümelenmesi sayesinde; kümenin yeni yatırımlar 
için çekim merkezi olması, öte yandan firmaların varlığı ile güçlenen EHİS Kümesi gerçeği karşılıklı olarak 
birbirlerini beslemektedir. Bu sayede bölgemizde yatırımlar artmış ve bu da ESSİAD üye portföyüne olumlu 
olarak yansımıştır.

ESSİAD’ın faaliyet alanı, temsil ettiği Soğutma, Havalandırma, İklimlendirme, Isıtma, Yalıtım, Mekanik Tesisat 
sektöründe ana ve yardımcı elemanlar ile soğutma makinası içeren sistemlerin üretim, ithalat, ihracat, 
ticaret, işletme, Ar-Ge faaliyetleri veya bunların teorileri ile uğraşan kişilerin ve kuruluşların her türlü hak 
ve hukukunu korumayı, gelişmesini sağlamayı ve tüketiciye gelişmiş, kaliteli ürünlerin ulaşmasını sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler ülkenin kalkınması dolayısı ile ülkedeki 
kişi başına düşen milli gelirin artmasına fayda sağlamaktadır.  

Kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen diyalog ve işbirliği kapsamında; derneğimiz bünyesinde üyelerimiz 
ve üye dışı uzmanlardan oluşan komisyonlar oluşturulmuştur. Bu komisyonlar kamu kurumları ile irtibat 
sağlamakta ve gerektiği hallerde mevzuat çalışmalarında görev alarak hayatımızı şekillendirecek kararlar ile 
ilgili söz hakkımızı kullanmaktadır. Bunun yanı sıra T.C. Ekonomi Bakanlığı, Kosgeb, İşkur vb kamu kurumları 
ile işbirliği kuruluşu sıfatı ile yürütülen projeler sayesinde eğitim, danışmanlık, tanıtım, fuar ve ticari heyet 
organizasyonları gerçekleştirilmektedir.   

Diğer STÖ’ler ile işbirliği ve ağ oluşturma kapsamında;  derneğimiz oluşturulan komisyon, meclis, platform 
vb ortamlarda diğer STÖ’lerle beraber çalışarak kamu kurumları tarafından yürütülen mevzuat çalışmalarına 
dahil olmaktadır. Bunların haricinde derneğimiz özel protokol imzaladığı derneklerle eğitim, öğrencilere staj 
imkanlarının sunulması konularında işbirliği yapmaktadır.  Özellikle Alman Üniversitelerinde uygulanan yöntem 
olan, öğrencinin mühendis olarak mezun olabilmesi için 1 yılını işletmede yapacağı proje ile pratik yaşam 
tecrübesi edinmesini sağlayan sistem, ESSİAD’ın öncülüğünde bazı üniversitelerimizde uygulanmaktadır. 
Böylece öğrenciler, okul son sınıfın 1 dönemini ESSİAD üyesi  işletmede uzun dönem staj yaparak geçirmekte 
ya da bitirme projelerini ESSİAD üyesi firmalarda tamamlamaktadırlar.

Bu faaliyetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacı ile dernek öz kaynakları ile basım ve dağıtımı 
gerçekleştirilen ücretsiz yayınlar ve sosyal medya imkanları kullanılmaktadır. ESSİAD, 1997 yılında 3 aylık 
periyotlar ile baskıya hazırladığı Soğutma Dünyası dergisini sektöre kazandırmış, dernek faaliyetlerini, 
sektördeki güncel gelişmeleri ve 2007 yılından itibaren de hakemli olarak teknik ve bilimsel makaleleri 
yayınlamaya başlamıştır. Turkcell Dergilik mobil uygulamasında da yerini almış olan Soğutma Dünyası dergisi 
tirajını her geçen gün katlayarak arttırmaktadır. 2011’den beri ise aylık olarak, üyeleri ve sektör firmaları ile 
iletişimi güçlendirerek güncel çalışmalarını paylaştığı ESSİAD e-bülteni yayınlamaktadır. ESSİAD web sitesi ve 
sosyal medya hesaplarının yanı sıra ESSİAD Mobil uygulama ile faaliyetler, üye tanıtımı ve dernek yayınları en 
kısa yoldan ilgililere ulaştırılmaktadır. 

Faaliyetlerini proje bazlı olarak gerçekleştirmeyi ilke edinmiş olan ESSİAD, EHİS sektörünün ihtiyaçları 
doğrultusunda geliştirilen pek çok proje yürütmüş ve yürütmeye devam etmektedir.

Geleceğe Değer Katmak Projemiz:

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyalogu – IV Hibe Programı kapsamında desteklenen projede, EHİS sektörünün 
İzmir ve Piedmont bölgeleri için karşılaştırmalı değer zinciri analizi yapılmıştır. ESSİAD ile birlikte Associazione 
Tecnici Del Freddo (ATF / İtalyan Soğutma Derneği) ve LAMORO Kalkınma Ajansının ortak olduğu, İzmir Kalkınma 
Ajansı tarafından yürütülen projenin sonuçları bölgesel gelişim planları ve sektör firmalarının rekabet gücünü 
artıracak politikalar üretilip hayata geçirilmesi için kaynak olacaktır. Proje sonuçları ve soğutma teknolojisinin 
çeşitli yönleriyle geleceği, 21-22 Nisan 2017 tarihlerinde İzmir’de düzenlen uluslararası bir konferans ile 
değerlendirilmiştir.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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Geleceğe Değer Katmak projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak bizim öncelikli hedeflerimizdendir. Bu proje 
ile sektörümüzün bir değer zinciri analizi yapıldı. Böylece üyelerimiz neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda 
özellikle bilgi sahibi oldular, İtalya’daki işdaşlarının benzer çalışmaları kendilerinden farklı olarak yaptıkları 
noktaları gözlemleme fırsatı buldular. Yapılan Saha Analizi çalışmalarıyla 2 ülke arasındaki iş yapış biçimleri 
arasındaki farkları gördük. 2 ülkenin KOBİ’lerini tanıdık, biz onların iş yapış biçimlerini gördük, onlar bizim iş 
yapış biçimlerimizi gördüler. Arada çok fark olmadığını gözlemledik. Onların en büyük avantajının iş ortamı 
olduğunu fark ettik. İnsana daha çok yatırım yapıldığını gördük.

Sözkonusu proje ile sektöre bir metodoloji kazandırıldı. Birkaç sene sonra benzer metodoloji ile yeni bir Değer 
Zinciri Analizi yapacağız ve yeni saha analizleri ile ölçümleri gerçekleştireceğiz. Yol haritamızı buna göre revize 
ediyoruz.

Sektör haritası nedir? 

Sektör haritasının çıkarılması, bir bölgenin ekonomisi kapsamındaki belirli ekonomik faaliyetlerin alt-sektörler 
bazında mercek altına alınmasıdır. Belirli bir bölgedeki sektörlerin karşılaştırmalı haritası hazırlanmış, bu 
şekilde istihdam, inovasyon, hakimiyet, ihracatta rekabet, bağlantılar, vb. açılardan bölge ekonomisinin 
alt bölümlerinin oransal katkıları gösterilmiştir. Sektör haritası, ekonominin mevcut ve geleceğe dönük en 
dinamik kısmını belirlememize yardımcı olur. Aynı zamanda, temel üretim ve satışlar, tedarikçiler, hizmet 
sağlayıcılar, eğitim ve araştırma faaliyetleri ve düzenleyici kuruluşlar gibi alt sektörlere odaklanan bir içgörü 
de elde edilmiş olur. 

DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ 

Yaygın olarak bilindiği üzere sektörel seviyede değer zinciri analizi, bir sektörün nihai ürünlerine değer katan 
faaliyetlerin, kaynakların ve çevrenin tanımlanması ve sonra da maliyetleri düşürmek veya farklılaştırmayı 
artırmak üzere bu faaliyetlerin, kaynakların ve çevrenin incelenmesine yönelik bir süreçtir. Hemen hemen 
her türlü analiz ürünlerden başlar ve sektörlerin tedarik ve teslimat faaliyetlerine doğru genişler. Aşağıda 
sıralananları gerçekleştirebilmek için, ürün gruplama ve seçimi süreci gerekli olacaktır: 
▪ 
- Değer üreten operasyonlar ve faaliyetler ile bunların zincir boyunca yaratılan toplam değerdeki oransal 
paylarının belirlenmesi, 
▪- Rakip zincirlerle kıyaslamak üzere değeri yaratılan bileşenlerin (göstergeler) tanımlanması, Neden ürün 
seçimine ihtiyacımız var?

Bir sektörün en önemli ürünlerinin incelenmesi, ilgili sektörün rekabet gücü ve dinamikleri hakkında içgörüler 
sağlayabilmektedir. Bu nedenle, incelemenin ikinci adımı sektörün en önemli ürünlerinin seçilmesidir. Genelde 
sektörel satışların %50’sinden fazlasını temsil eden 2 veya 3 ürün incelenmek üzere seçilir. 

Proje ortaklarımızdan olan ATF ile 2012 Mostra Convegno Expocomfort (MCE 2012) fuarından beri tanışıyor 
ve işbirlikleri içerisinde bulunuyoruz. Bu tarz bir finansman modeliyle çalışmak; AB içerisinde yer alan bir 
Kalkınma Ajansı ve sektörel güçlü bir dernek ile çalışmak aramızdaki bağları güçlendirdi. Üyelerimiz özel 
sektör firmaları. Ancak metodolojik yaklaşımı deneyimledik ve bu tür çalışmaların geleceğimize en iyi şekilde 
yön vereceğine, gelecekte Küresel Değer Zincirlerindeki yerimizi güçlendireceğine inanıyoruz.

Proje ortakları bence bizim gücümüzü net olarak gördüler. Philip Kotler’e göre en büyük değer yaratma 
“Pazarlama”dır. Bu faaliyet de Ülkemiz EHİS sektörünün bir anlamda uluslararası alanda güzel bir pazarlaması 
oldu. Çin’in İpek Yolunu canlandırma yönünde aldığı karar ile birlikte Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemi 
bir kez daha gözler önüne serildi. Geleceğe Değer Katmak AB Projesi bizim zaten diyalog içinde bulunduğumuz 
derneklerle ortak bir projemizdi. 2017 Nisan’ında gerçekleştirdiğimiz ilk konferansımıza çok yoğun bir katılım 
oldu, bu konferansa katılan üyelerimiz, paydaşlarımız bu konferansın tekrarını istedi. 
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Paydaşlarımızla birlikte, sivil toplumun gücüne inanıyoruz. Özel sektörün destekliyor olması çok önemli; biz 
bu projenin çıktılarından biri olan konferansın sürdürülebilirliğine inanıyoruz.
Ülke olarak Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma konusunda günden güne kendimizi 
geliştirerek, global pazarda yerimizi almaktayız. Özellikle güçlü inşaat sektörümüz ile paralel olarak gelişen 
endüstriyel iklimlendirme çağımızın vazgeçilmez bir kolu haline geldi. Gelişen teknoloji, dijital dünya her yeni 
gün yeni gereksinimleri ortaya çıkarmakta, beraberinde mimari ve mühendislik çözümlemeleri ile modern 
insanı sağlıklı, konforlu ve refah düzeyi yüksek kılmaktadır.

Devam eden diğer projelerimiz;

URGE Projesi: T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği 
kapsamında projesi onaylanan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD),  kısa adı UR-GE 
olan 2010/8 UR-GE Tebliği kapsamında desteklenen “Endüstriyel  Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma 
Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi” ile  kümelenme  anlayışını benimsemiş olup,  proje 
katılımcısı  45  firma ile tanıtım, eğitim, danışmanlık, ticari heyet vb faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

EHİS LAB Projesi: İzmir Kalkınma Ajansı finansal desteği ile Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege Üniversitesi, 
İklimlendirme Sanayi ve İhracatçılar Birliği ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün proje ortaklığı ile 
gerçekleştirilmektedir. Kurulacak olan laboratuvar’da fan-coil, klima santrali, soğuk oda cihazı, split klima, 
soğuk ve donuk vitrin, teşhir reyon ve dolapları test edilebilecek; kapasite, performans, elektriksel güvenlik ve 
akustik testlerin yanı sıra, Danışmanlık, Eğitim, Yerinde Test ve Ölçüm hizmetleri de verilecektir. Yürütülen bu 
proje ile bu kapsamda Türkiye’de ilk ve tek olacak akredite bir test ve analiz laboratuvarı kurulacaktır.  
Okuldan İşe Projesi: Proje ile Mesleki eğitim almış öğrencilerin EHİS sektörü hakkında bilinçlendirilmesi 
hedeflenmektedir. Küme üyeleri tarafından öğrencilere sektör hakkında bilgiler aktarılmakta, hedefledikleri 
kariyere doğru yoldan ulaşmaları amacıyla insan kaynakları uzmanları tarafından destek sağlanmaktadır. 
Öğrenciler için fabrika ve teknik gezi organizasyonları ile kısa-uzun dönem staj programları da bu projenin 
bir parçasıdır. Proje, 2013 yılından beri dernek öz kaynakları ile finanse edilmekteydi. 2017 yılında T.C. İçişleri 
Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’na yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış ve Kasım 2017 tarihinden 
itibaren 1 yıl süre ile desteklenmeye hak kazanmıştır. 

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) Projesi: ESEM’in kuruluş amacı Dernek Üyelerinin ve Endüstriyel 
Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma sektörünün mühendis, teknisyen vb. çalışanlarının eğitim, seminer 
ve danışmanlık ihtiyaçlarını gidermektir. ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) kapsamında teknik, yönetsel 
ve kişisel eğitimler düzenlenmektedir.  Teknik içerikli eğitim ve seminerlerde özellikle küme üyelerinin bilgi 
paylaşımına imkan veren ortamlar oluşturarak güncel teknolojiler takip edilmektedir. Bu proje için herhangi 
bir kurumdan destek alınmamaktadır.

Sektör Eylem Planı doğrultusunda tüm sektör örgütleri hız kesmeden gönüllülük esası ile ve büyük emek 
vererek faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda ESSİAD, yürüttüğü projelerin yanı sıra kamu, özel 
sektör, üniversiteler ve sektör içi/sektör dışı sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirme amaçlı olarak 
bilgilendirme toplantıları, seminerler ve eğitimler organize etmekte, yeni projeler ve çalışma gruplarına dahil 
olmaktadır. Sektörel birliktelik içerisinde her bir kurum kendi üzerine düşen faaliyetleri tanımlamaya ve 
gerçekleştirmeye çalışıyor. Ortaklaştırılmış bir planlama neticesinde daha etkin ve tekrara etmeyen faaliyetler 
yürütme şansımız olacaktır. Bu anlamda bugün itibariyle eksikliğini hissettiğimiz İklimlendirme Sektörü 
Hedefler ve Strateji Belgesi’nin bir an önce hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu önemli doküman 
ortaya çıktıktan sonra sektörümüzdeki her bir STÖ kendi kurumu içerisinde stratejik faaliyet planlamasını 
yapabilecek ve eylemlerin bu birliktelik içerisinde gerçekleştirilme fırsatı bulunacaktır.

Sektörümüzün birlik ve beraberliğinin en önemli göstergelerinden birisi olan ISK SODEX fuarı 2019 yılı Ekim 
ayında ziyaretçileri ile buluşmak için gün sayıyor. Bu yıl ilk defa Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen 
fuar, ikili iş görüşmeleri, yarışmalar ve sunumlar ile donatılmış yoğun programı sayesinde katılımcı rekorları 
kırmayı başardı. Yılmadan hep sektör için motive olup; çaba sarf edeceğimiz ve çabalarımızın beklentileri 
karşıladığı daha nice mutlu günler görmeyi dileriz. 
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Mekanik Tesisatta Hidrolik Denge & Balanslama ve Enerji Tüketimi üzerine Etkileri

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen, 
2017-2018 Dönemi 8. Semineri 12 Mayıs 2018 tarihinde, “Mekanik Tesisatta 
Hidrolik Denge & Balanslama ve Enerji Tüketimi üzerine Etkileri” konusunda 
gerçekleştirildi. MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi Ege Salonu’ndaki etkinliğe, 
Konuşmacı olarak  Mak. Müh. Hamit MUTLU katılırken Seminer Oturum 
Başkanlığını Mak. Müh. Hakan BULGUN yaptı.

Seminere, Hidronik Dengelemenin Enerji Tüketimi Üzerine Etkisi, Balanslama 
ve Vana Otoritesi anlatarak başlayan Mutlu, daha sonra Mevcut Bir Fabrikada 
Yüksek Sıcaklık İşletmesinin daha düşük sıcaklıklar ile tekrar düzenlenmesi 

ve dengeli dağıtımın enerji tüketimi üzerine etkisi hakkında bilgiler verdi. Mekanik Tesisatta Hidrolik Denge 
& Balanslama ve Enerji Tüketimi üzerine Etkileri hakkında geniş bilgiler aktaran Mutlu, yine son bölümde 
katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Seminer, Mak. Müh. Hamit MUTLU ve Mak. Müh. Hakan BULGUN’a 
teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.
 

Türk-Alman Üniversitesi’nin iklimlendirmede tercihi: yüksek performanslı FORM ürünleri oldu 

Beykoz ilçe merkezine ve Boğaziçi kıyılarına on 
dakikalık yürüme mesafesinde bulunan Türk-Alman 
Üniversitesi (TAÜ) ‘nin ısıtma-soğutma sistemi için 
yüksek performanslı LENNOX paket klimalar ve 
MITSUBISHI HEAVY klima sistemleri kullanılıyor.

Öğrencilerine hareketli, uluslararası ve çok dilli bir 
ortamda eğitim imkanı sunan, ayrıcalıklı bir DEVLET 
ÜNİVERSİTESİ kimliğine sahip TAÜ’nün 8.300 metrekare 

kapalı alana sahip Yabancı Diller Yüksek Okulu binasında, sınıflar ve ortak mahallerin iklimlendirilmesi için 
toplam soğutma kapasitesi 3,200 kW olan 29 adet doğalgazlı ve hava soğutmalı LENNOX marka paket 
klimalar kullanılıyor. 

Projede kullanılan LENNOX paket klimaların hava kalite sensörleri sayesinde taze hava oranı, içerideki insan 
sayısına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Bu sayede gereksiz taze hava alınmasının önüne geçilerek 
önemli oranda enerji tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca paket klima cihazlarının üfleme ve emiş fanları standart 
olarak değişken devirli olduğu için işletme maliyetleri sabit devirli fanlara göre daha düşük oluyor. Yine 
projedeki ofis alanlarında toplam soğutma kapasitesi 3,960 kW olan 40 adet Mitsubishi Heavy VRF KXZ dış 
ünite ve 14 adet DX Klima Santrali ile 495 adet Mitsubishi Heavy VRF iç ünite klima cihazı kullanılıyor. 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 ihtiyaçlarını yüksek verimle karşılıyor.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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Real Alternatives 4 LIFE, düşük GWP’li alternatif soğutucu akışkanların kullanımı ile ilgili Avrupa 
çapında etkinliklerde bulunmaya devam ediyor.

SOSİAD’ın (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği) sosyal ortak 
olarak yer aldığı AB projesi REAL Alternatives 4 LIFE kapsamında, 
düşük GWP’li alternatif soğutucu akışkanların kullanımıyla ilgili 
uygulama eksikliğini gidermek için 2018 yılının ikinci yarısında 
ve 2019’da Eğitim Günleri ve Eğitimcinin Eğitimi programları 
düzenlenecektir.

AB’nin çevre ve iklim alanlarına yönelik finansman birimi tarafından ortaklaşa fonlanan REAL Alternatives 
4 LIFE projesi, düşük GWP’li alternatif soğutucu akışkanlar konusunda yüksek düzeyde bir eğitim standardı 
oluşturmak üzere birkaç Avrupa ülkesinde dört “Eğitim Günü” etkinliği düzenleyecektir.
Proje ortakları olan Almanya (IKKE), İtalya (ATF), Polonya (Prozon) ve Belçika (UCLL)’da gerçekleştirilecek 
etkinliklerin odak noktaları, 8-12 arasında değişen katılımcı sayısı ile tutuşucu soğutucu akışkanlar ve 
karbondioksit olacaktır. Bu programın katılımcıları arasında Türkiye (SOSİAD), Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Romanya ve İspanya yer alacaktır.

“Eğitim Günleri”nde, düşük GWP’li alternatif soğutucu 
akışkanlara servis konusundaki eğitimlerin nasıl 
düzenlenmesi gerektiği konusunda bilgi ve uzmanlık 
paylaşımında bulunulacaktır. Böylece, bu etkinliğe 
katılan eğitmenlerin REAL Alternatives 4 LIFE eğitim 
dokümanlarını kullanarak (SOSİAD tarafından Türkçe’ye 
tercümeleri tamamlanmıştır) kendi ülkelerinde benzer 
eğitimler düzenlemeleri teşvik edilecektir.

Etkinlikler, yarım günlük teorik ve test ekipmanı üzerinde yarım günlük uygulamalı eğitim olarak düzenlenecektir. 
Gün sonunda, yazılı bir değerlendirme sınavı sonunda başarılı olan eğitmenlere sertifika verilecektir.

Eğitim Günleri ve Eğiticinin Eğitimi hakkında güncel bilgiler almak için www.realalternatives4life.eu linkinden 
kayıt olunuz. 

REAL Alternatives Projesi Hakkında

REAL Alternatives 4 LIFE, Avrupa çapında düşük GWP’li alternatiflerden HFO’lar, R32, hidrokarbon, 
karbondioksit ve amonyak için eğitimde iyi uygulamalar ile emniyetli, verimli, güvenilir ve uygun maliyetle 
kullanılmasını teşvik etmektedir. Farkındalık, deneyim ve bilgi seviyesini artırarak, yaygın şekilde kullanılmasının 
önündeki engelleri kaldırmayı hedeflemektedir. Proje ayrıca, önemli ulusal, AB ve küresel çevre zirvelerinde, 
konferanslarda ve etkinliklerde yer alarak düşük GWP’li soğutucu akışkanlar için eğitimin yaygınlaştırılması 
konusunda faaliyet göstermektedir. 
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TEKNİK YALITIMIN YENİLİKÇİ YÜZÜ KİEV VE KÖLN’ DE

ISIDEM Yalıtım, 16 – 17 Mayıs tarihleri arasında Köln’ de IEX 
Insulation Expo, 14-17 Mayıs tarihleri arasında ise Kiev’ de 
düzenlenen Aqua-Therm, soğutma, havalandırma, iklimlendirme 
fuarlarında misafirlerini ağırladı.

ISIDEM Yalıtım Kiev ve Köln’ de gerçekleşen endüstriyel 
yalıtım ısıtma, soğutma ve havalandırma fuarlarına, 2018 
yılı için belirlenen “üretimin %50’ si ihraç edilecek” hedefi 
doğrultusunda katılım sağladı ve stantlarını ziyaret eden 
misafirlerini ağırladı. 

ISIDEM Yalıtım’ın 2018 yılında “Ambalajından çıkar 
ve uygula” sloganıyla üretimine başladığı yeni ürünü 
“Coolflex PCS” özellikle Köln yalıtım fuarında ziyaretçiler 
tarafından yoğun ilgi gördü.

ISIDEM YALITIM, SEKTÖRE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

ISIDEM Yalıtım 10 Mayıs’ta Four Effects 
organizasyonunda, 10-11 Mayıs’ta ise Rubbercon 
konferansında paydaşlarıyla buluştu.

ISIDEM Yalıtım 10 Mayıs’ ta Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleşen Four Effects Engineering Meetings’te 
kendi standında etkinliğe katılan misafirlerini ağırladı. 
Serdar KUZULOĞLU’nun moderatörlüğünde gerçekleşen 
Four Effects organizasyonuna HVAC sektörünün bütün 
paydaşları katıldı.

Rubbercon Konferansı

Dünyanın birçok ülkesinden katılım sağlanan 
kauçuk sektörü üreticilerinin, akademisyenlerin ve 
enstitülerinin yer aldığı, İstanbul’ da Intercontinental 
Hotel’de gerçekleşen Rubbercon 2018 konferansına ise 
Isıdem Yalıtım kalite ekibi, sözlü ve poster sunumlarıyla 
teknik yalıtım sektöründen katkı sağlayan tek firma 
olmanın gururunu yaşadı. 
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MARCO BUONI: AREA Başkanı Seçildi

Marco Buoni (ATF Genel Sekreteri ve Centro Studi Galileo Eğitim Merkezi Direktörü), aynı 
zamanda 2012’den beri ESSİAD iş ortağımız, 14 yıllık aktif AREA üyeliğini takiben  25.05.2018 
tarihinde Viyana’da gerçekleştirilen AREA Genel Kurul toplantısı sonucunda AREA Başkanı 
seçilmiştir.

Naci ŞAHİN, EUROVENT Derneği’nin Yeni Başkanı Seçildi

İSKİD 2013-2014 Yönetim Kurulu Başkanı ve FRITERM Genel Müdürü Naci ŞAHİN, Avrupa EUROVENT 
Derneği Başkanı seçildi.

25 Mayıs 2018’de Oslo’da yapılan EUROVENT Genel 
Kurulunda üyeler, Naci ŞAHİN’i yeni başkanları olarak 
seçtiler. İSKİD’in 1997 yılında üye olduğu EUROVENT 
Derneği’nde ŞAHİN, 2011 yılında yönetim kuruluna 
seçilmiş ve son 1 yıldır EUROVENT Birinci başkan 
yardımcılığını yürütmekteydi. 
Başkanlık görevini Naci ŞAHİN’e devreden EUROVENT 
Eski Başkanı Alex RASMUSSEN, Şahin’i kutladı ve şöyle 
dedi:
“Eurovent olarak çalışmalarımızı küresel düzeyde 
sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda, endüstri iş birliğini, 
ticaret engellerini azaltmayı ve sınırlar arası dostluğu 
teşvik ediyoruz. EUROVENT’in yeni başkanı büyük bir 
endüstrinin lideri olmakla beraber aynı zamanda sözlerimizdeki ciddiyetimizi de sembolize ediyor. Üyelerimiz, 
son zamanlardaki korumacılık dalgasını desteklememekte; malların, insanların ve hizmet hareketlerinin 
mümkün olduğunca esnek ve açık tutulması anlayışını benimsemektedir. Naci Şahin, bu anlamda Avrupa, 
Orta Asya ve Orta Doğu’daki faaliyetlerimiz arasında önemli bir köprü görevi görecek.”

Naci ŞAHİN, Başkanlığı devralmasını takiben yaptığı konuşmada, Eurovent’in etkinliğini ve bilinirliğini Avrupa 
ve Dünya’da daha da artırmaya odaklanacağız diyerek 2020 yılında EUROVENT Summit’in Türkiye’de 
yapılabileceğinin sinyallerini verdi. Seçimin ardından yaptığı 
konuşmada Naci ŞAHİN, Avrupa’nın lider HVACR sektör derneği 
başkanlığına seçilmem benim için büyük bir onur diyerek; şahsına, 
yaptığı çalışmaya ve İSKİD’e, yıllar boyunca duyulan güvene teşekkür 
etti. Şahin, konuşmasının diğer bazı satır başlarında aşağıdaki 
konulara değindi.
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“EUROVENT, kuruluşundan itibaren yıllar boyunca Avrupa HVAC&R endüstrisini bir araya getirmiş; ticaret 
engellerini azaltmış; mevzuat ve standartların şekillenmesinde aktif rol oynamış; enerji verimliliği, ürün 
kalitesi, iç mekan hava kalitesi ve diğer pek çok konuyu daha ileri seviyeye taşımak için endüstrimizi motive 
etmiştir. Eurovent ayrıca, Türkiye’de de geçerli olan EPBD ve Ecodesign mevzuatına geçişi desteklemiştir. 
Eurovent Sertifikasyon programları, endüstrimizde çıtanın daha yüksek seviyeye taşınmasına yol açmıştır. 
Başkanlığım boyunca, benden önceki başkanlarımız Christian HERTEN ve Alex RASMUSSEN tarafından 
başlatılan gelişim projelerini devam ettirecek ve aşağıdaki önemli bulduğum bazı konulara odaklanacağım.

Eurovent’in Avrupa HVAC&R endüstrisindeki etkinliğini AB Kurumları nezdinde artırmak.

Eurovent’in Uluslararası ilişkilerini yoğunlaştırmak ve geliştirmek. Türkiye ve Avrupa HVAC&R endüstrileri 
arasındaki ilişkileri artırmak ve geliştirmek. Eurovent üye tabanının Merkez ve Doğu Avrupa’da özellikle Güney 
Doğu Avrupa’da geliştirmek. Yukardaki amaca paralel olarak 2020 Eurovent Summit organizasyonunun 
Türkiye ya da belirtilen alanlardan birinde örgütlenmesine destek sunmak. Eurovent için gerek Avrupa’da 
gerekse Dünya’da somut amaçları olan uzun dönemli bir vizyon geliştirmek. Belirtilen hedeflere ulaşmak için 
Eurovent’in mali altyapısını güçlendirmek.” Diyerek üyelere teşekkür edip konuşmasını tamamladı.

Naci ŞAHİN ile EUROVENT, Türkiye’den ilk Başkanını Ağırlıyor

Avrupa’nın her yerinden Avrupa Birliği üyesi olan veya olmayan 
dernekleri ve üreticileri temsil eden EUROVENT Derneği’ne ilk kez bir 
Türk başkanlık edecek. Dernek, AB Mevzuatları ve standartları, enerji 
verimliliği, küresel ısınma ve çevre konularında Avrupalı üreticilerin 
gelişen teknoloji ve trendlere uyumluluğu konularında çalışmalar 
yürütüyor. 

İSKİD Üyesi olan üretici firma temsilcileri de bu konuların tartışıldığı 
gruplara katılıp, Türkiye görüşlerini ileterek AB Mevzuatlarının 
şekillenmesine katkı koyabiliyorlar. 

2018-2019 Eurovent Yönetim Kurulu Üyeleri:

Başkan Naci Şahin (Genel Müdür, Friterm, İSKİD-Türkiye), 
Birinci Başkan Yardımcısı Alex Rasmussen (Kıdemli Danışman, Systemair, Danimarka), 
Luca Binaghi (Ticari Direktör, Sabiana, İtalya), 
Karsten Fuchs (Director Market Segment VAC, EBM-Papst, Almanya),
 Mika Halttunen, Başkan, Halton Group, Finlandiya), 
David Jacobs (VP ve Genel Müdür, Baltimore Aircoil International, Belçika), 
Eric Jasikas (Pazarlama Direktörü, UTC Carrier, Fransa), 
Henk Kranenberg (Kıdemli Müdür, Daikin , Hollanda), 
Guillermo Rosenberg (Genel Müdür, Hitecsa, İspanya), 
Robin Vollert (VP Satış ve Pazarlama, Swegon, İsveç).

İSKİD Hakkında
Türkiye’de iklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçısı üyeleri arasında iş birliğini sağlayarak üyelerin 
sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 1992 yılında kurulan İSKİD, iklimlendirme 
sektörünün gelişmesi ve uluslararası rekabette öne geçmesi yönünde sektör adına faaliyetler yürüten etkin 
bir kuruluştur.  İSKİD üyelerinin temsil ettiği şirketlerin sayısı 100’ün üzerine ulaşmış ve bu şirketler Türkiye 
pazarının yüzde 90’ını temsil etmektedir.

Detaylı bilgi için: Melek Ünal Tavukçuoğlu / melekunal@iskid.org.tr 
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2 0 1 8 - 2 0 1 9  F u a r  Ta k v i m i

1 ARBS Australia 2018 08-10 Mayıs 2018 SYDNEY AVUSTRALYA

2 Aquatherm Kiev 15-18 Mayıs 2018 KIEV UKRAYNA

3 Expo Frio Calor Chile 2018 16-18 Mayıs 2018 SANTIAGO ŞİLİ

4 ISH China & CIHE 22-24 Mayıs 2018 ŞANGAY ÇİN

5 Frigair2018 06-08 Haziran 2018 JOHANNESBURG GÜNEY AFRİKA

6 WEST AFRICA HVAC EXPO 
2018

10-12 Temmuz 2018 NİJERYA GÜNEY AFRİKA

7 REVAC 2018 17-19 Temmuz 2018 KUALA LUMPUR MALEZYA

8 Expo Frio Calor Argentina 28-30 Ağustos 2018 BUENOS AIRES ARJANTİN

9 ISH Shanghai & CIHE 5-7 Eylül 2018 PEKİN ÇİN

10 The Big 5 Heavy 15-17 Eylül 2018 KAHİRE MISIR

11 AHR Expo Mexico 02-04 Ekim 2018 MEKSİKO MEKSİKA

12 Chillventa 2018 16-18 Ekim 2018 NÜRNBERG ALMANYA

13 IBATECH 2018 06-08 Aralık 2018 GAZİEMİR İZMİR

14 ISH Frankfurt 2019 11-15 Mart 2019 FRANKFURT ALMANYA

15 HVACR Vietnam 2019 27-29 Mart 2019 HO CHI MINH VIETNAM

16 ISK-SODEX 2019 02-05 Ekim 2019 İSTANBUL TÜRKİYE

17 Euroshop 2020 16-20 Şubat 2020 DUSSELDORF ALMANYA


