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Değerli ESSİAD Üyeleri, Sevgili Okurlar,

Kasım ayını yeni bir yıla yaklaşmanın heyecanı ve ümitleriyle tamamladık.
Yine sektör olarak etkinlikler, fuarlar ve üye ziyaretlerimizde yoğun
olarak geçirdiğimiz bir Kasım ayını geride bıraktık. Yönetim Kurulumuz
ve profesyonel dernek çalışanı arkadaşlarımızla beraber derneğimiz
için daha fazla çalışmaya, zamanı daha verimli kullanmaya gayret ettik.
Derneğimiz için oldukça heyecanlı bir ay idi. ESSİAD ve sektörümüz için en
önemli proje olan EHİS LAB projemizin yer değişikliğinden dolayı devam
eden aşamalardan bir tanesini; bu kez İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), proje
ortaklarımız ve sektör sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla
tamamladık. EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı projemizin zorunlu
yer değişikliğinden doğan faaliyetleri, planladığı şekilde ilerlemektedir. Tüm
sektörümüzün desteğini verdiği, sektör firmalarımızın, sektör sivil toplum kuruluşlarımızın bir bütün olarak arkasında
durduğu projemiz sadece ülkemiz değil bölgemiz açısından da stratejik çözümler yaratacaktır. Konu hakkındaki detayları
e-Bültenimizin ilerleyen sayfalarında okuyabilirsiniz. Projemiz hakkındaki güzel gelişmeler basının yakın ilgisi sonucu
geniş bir kamuoyuna ulaşmış oldu. Bu vesile ile tüm emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum.
Geçtiğimiz ay, yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber üyelerimizi ziyaret ettik, onlarla sektör değerlendirmeleri yaptık,
üyelerimizin derneğimizden beklentilerini dinledik, onlara faaliyetlerimizden bahsettik ve sunumlar gerçekleştirdik.
Yönetim kurulumuz, siz değerli üyelerimizin beklentilerine yönelik faaliyetleri analiz etmeye, geri bildirimlerinizden yola
çıkarak üyelerimizin ortak çıkarları için faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyor. Zaman ve programlar imkân verdiği ölçüde,
tüm üyelerimizi ziyaret etmek, yönetim kurulumuzun faaliyetleri hakkında bilgi sunmak ve üyelerimizin derneğimizden
olan beklentilerini öğrenmek çabasındayız. Üyelerimizle birlikte, hep beraber, birlikten güç alarak çalışıyoruz.
Gerek ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) ve gerekse de URGE kapsamında yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerimizin
2019 yılı hazırlıklarına başladık. Özellikle yer almasını beklediğiniz eğitim konularının dernek merkezimize ulaştırılması
bizlere yol gösterecektir. Yönetim kurulumuzun sürdürmeye çalıştığı eğitim faaliyetlerimize daha fazla üyemizi
aramızda görmek bizleri daha da mutlu ve motive edecektir.
Kasım ayı içerisinde, mütevelli üyesi olduğumuz ISKAV ’ın seçimli olağan mütevelli heyet toplantısı gerçekleşti.
Birçok ESSİAD üyesinin yeni dönemde yönetim ve denetim kurullarında görev aldığı mütevelli heyet toplantısı ile ilgili
ayrıntılara ilerleyen sayfalarda okuyabileceksiniz. 2015-2018 dönemi yönetim kurulunda ESSİAD ’ı başarı ile temsil
eden aynı zamanda derneğimizin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanımız Akın KAYACAN ’ı
yeni döneminde ISKAV Denetim Kurulu Yedek Üyesi görevi için seçilmiş olmasından dolayı tebrik ediyor, kendisine
sektörümüz ve derneğimiz için yapmış olduğu çalışmalar için bu vesile ile teşekkürü bir borç biliyorum.
Aralık ayı, ödeme yükümlülüğünü yerine getirememiş olan üyelerimizin aidatlarını ödeyebilmeleri için son aydır.
Bilindiği üzere, tüzüğümüz gereği, ait olduğu dönem içerisinde ödenmeyen aidatlar, ödendiği yılın belirlenmiş olan
birim aidat ücreti ile geçmişe yönelik hesaplanıp tahakkuk ettiriliyor. Tüzüğümüzde belirtilmiş olan bu kural sayesinde,
zamanında mali sorumluluklarını yerine getiren üyelerimize karşı bir haksızlık oluşmasının önüne geçilmiş olmaktadır.
Ben bu vesile ile titiz Saymanımız, yönetim kurulu çalışma arkadaşım Can İŞBİLEN ’in izniyle, onun takip ettiği tahsilat
konusunda, bugüne kadar henüz yükümlülüğünü yerine getirememiş üyelerimize son bir hatırlatma yapmak isterim.
Mali sorumluluklarını vaktinde gerçekleştiren üyelerimize de yönetimimiz adına teşekkür ederim.
Derneğimizin hem kurumsal hem de mali açıdan güçlü olması, bizi her kurum/kuruluş nezdinde sözü dinlenen, değer
verilen, gelişmelere yön veren ve projeleri ile izlenen, sektörü ile ilgili konularda dikkate alınan noktalarda tutmaktadır.
Bulunduğumuz noktadan çok daha ileriye, siz değerli üyelerimizin desteği ile yürüyeceğimize inanıyor, hepinize
katkılarınızdan dolayı teşekkürü bir borç biliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkanı
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İklimlendirme Sektörü EHİS LAB İçin Gün Sayıyor
İklimlendirme sektörünün en önemli projelerinden biri olan Uluslararası Endüstriyel Havalandırma
İklimlendirme ve Soğutma Test ve Analiz Merkezi (EHİS LAB) 2020 yılında Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde
iklimlendirme sanayicisine hizmet vermeye başlayacak.

Proje yürütücülüğünü Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD)’nin yaptığı ve İzmir Kalkınma
Ajansı (İZKA) tarafından desteklenen EHİS LAB projesi için yapılan mutabakat toplantısında proje ortakları
İklimlendirme Sanayi İhracatçı Birlikleri (İSİB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege Üniversitesi (EÜ), Tire
Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) ve işletme şirketi olan EHİS LAB AŞ olarak açıklandı.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, iklimlendirme sektörünün laboratuvar projesini heyecanla
beklediğini söyleyerek, 2019 yılı başında İZKA ile anlaşmanın imzalanacağını, 2020 yılında uluslararası test
ve analiz laboratuvarını yerli ve yabancı iklimlendirme sanayicisinin hizmetine açacaklarını ifade etti. EHİS
LAB ’da Türkiye’nin üretiminde lider olduğu fan coiller, klima santralleri, soğuk oda cihazları, split klima, soğuk
ve donuk vitrin teşhir reyonları ve su soğutma gruplarının test edilebileceğini belirten Semerci, “EHİS LAB,
İklimlendirme sektöründeki haksız rekabetin önlenmesi ve etkin piyasa denetiminin sağlanmasına yönelik
katkı sağlayacak. Sektörün uluslararası rekabet yeteneğini geliştirecek. Sektör firmalarının bağımsız kalite,
performans, test ve analiz beklentilerini karşılayarak ihraç pazarlarında kolay kabullerini sağlayacak. ARGE ve yenilikçilik çalışmaları için ortam oluşturacak. Sektörünün rekabetçilik seviyesini artırarak, uluslararası
alanda kaliteli ürünler üreten itibarlı bir isme sahip olmasını sağlayacak” diye konuştu.
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ESSİAD’dan Haberler
Toplantıda İZKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Dr. Saygın Can OĞUZ İZKA Güdümlü
Proje Destekleri hakkında, EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ ise EHİS LAB Projesi hakkında
sunum gerçekleştirdi.

Dr. Saygın Can OĞUZ
Ayşegül SEVER MENKÜ
İZKA Planlama Programlama ve Koordinasyon
EHİS LAB Proje Koordinatörü
Birim Başkanı
Toplantı katılımcıları, ülkemizin ve sektörümüzün EHİS LAB Projesi’ne olan ihtiyacını vurgulayarak projenin bir
an evvel hayata geçirilmesi konusunda görüşlerini bildirdiler.
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Prof. Dr. Canan Fisun ABAY
Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Mehmet H. ŞANAL
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı

Akın KAYACAN
ESSİAD Denetleme Kurulu Başkanı

Metin AKDAŞ
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL da 1100 üyesi ile
Türkiye ihracatının önemli aktörlerinden biri olan İSİB’in EHİS LAB projesine başından beri destek verdiğini ve
proje ortağı olduğunu ifade ederek, laboratuvarın iklimlendirme ihracatçısının uluslararası pazarlarda rekabet
üstünlüğü sağlamasında önemli bir rol alacağını vurguladı. EHİS LAB’ın uluslararası akredite bir tesis olacağına
dikkat çeken Şanal, iklimlendirme ürünlerinin Türkiye’de test ve analiz edilebilecek olmasının Türkiye açısından
da önemli bir eksiğin giderilmesini sağlayacağını vurguladı. Şanal, laboratuvarın 2020 yılında devreye alınması
için her kesimin destek vermesi gerektiğini söyledi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyesi Metin AKDAŞ ise iklimlendirme sanayisinin bölgede
yoğun ve aktif bir rol aldığını ifade ederek, “Ülkemiz ve sektörümüzün güçlü olabilmesi için üretim ve ihracat
yapmamız şart. Son dönemlerde ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğumuzu gördük. Bu nedenle katma
değerli üretime yönelmemiz gerekiyor, bu çerçevede EBSO olarak EHİS LAB projesinin ortağı olduk ve her
zaman destek olacağız” dedi.
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET, EHİS LAB’ın
sektörde düzenleyici bir rol üstleneceğini söyleyerek, “Sektörümüzdeki haksız rekabete engel olunacak,
içimizdeki çürük elmaları ayıklayacak. Laboratuvar bağımsız bir yapıda olacak ve yanlış beyanlarda bulunmanın
önüne geçecek. Sektörümüz ürünlerinin daha kaliteli olmasını ve yurt dışında daha iyi konumlarda olmamızı
sağlayacak. Sürdürülebilir rekabetin önünü açacak. Bizler iklimlendirme sanayicisi olarak yurt dışındaki
laboratuvarlarda ürünlerimizi test ettirmek zorundayız. Bu da ülkemiz için büyük miktarda döviz kaybı demek.
Laboratuvarımız hayata geçtiğinde ülkemize döviz kazandıracak” dedi.
Isıtma Soğutma Klima Araştırmaları Vakfı (ISKAV) Başkanı Metin DURUK, bu projenin hayata geçmesi ile
birlikte bölgede yoğun bir talep ile karşılaşacaklarını söyleyerek EHİS LAB’ın, bölgede önemli bir güç olacağını
ifade etti. İklimlendirme sektörünün bugün Avrupa’nın üretim merkezi konumunda olduğunu belirten Duruk,
EHİS LAB’ın sürdürülebilir bir sanayi gelişimi için de önemli bir nokta olacağını kaydetti. Duruk, ISKAV olarak
projeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Müdürü Galip KILINÇ, EHİS LAB projesinin TOSBİ için de heyecan verici
olduğunu söyleyerek böyle bir yatırımın bölgede düşünülmesinin önemli olduğunu ifade etti. Kılınç projenin
hayata geçmesi için ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini vurguladı.
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Planlama ve Programlama Koordinasyon Birim Başkanı Dr. Saygın Can OĞUZ ise,
İZKA’nin sürdürülebilir bir büyüme için çalıştığını söyleyerek, Güdümlü Proje’ler kapsamında destek verdikleri
EHİS LAB projesinin toplam maliyetinin %75’ini karşılayacaklarını ifade etti.
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ESSİAD Üye Ziyaretlerine Devam Ediyor
ESSİAD üye ziyaret programı çerçevesinde;
08.11.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ’nin katılımıyla Termokar Isıtma Soğutma Klima
Cihazları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Feridun ŞİMŞİR’i
ziyaret ettik. İlgili ziyarette derneğimizin yürüttüğü proje
ve faaliyetler hakkında bilgi verildi.

12.11.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın
katılımıyla Barlas Soğutma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İskender BARLAS, Genel Müdürü ve ESSİAD Yönetim
Kurulu Üyesi Ömer BARLAS’ ı ziyaret ettik. İlgili ziyarette
derneğimizin yürüttüğü proje ve faaliyetleri hakkında
bilgi verilip, fikir alışverişinde bulunuldu.

12.11.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray
KORUN ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın katılımıyla
Aksal Isıtma Soğ. Ltd. Şti. şirket ortakları Gürkan AKÇAY ve
İbrahim TURAN’ ziyaret ettik. İlgili ziyarette derneğimizin
yürüttüğü proje ve faaliyetleri hakkında bilgi verilip, fikir
alışverişinde bulunuldu.
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ESSİAD’dan Haberler
12.11.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Güray KORUN ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın
katılımıyla Öztürkler Teknik / Vengrup Şirket Sahibi
Hüsamettin ÖZTÜRK’ü ziyaret ettik. İlgili ziyarette
derneğimizin yürüttüğü proje ve faaliyetleri
hakkında bilgi verilip, fikir alışverişinde bulunuldu.

12.11.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer BARLAS,
Yönetim Kurulu Üyesi Serhan GÜNDOĞAR ve Proje
Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın katılımıyla, Lazer
Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. Şirket Sahibi Mahmut
UZUNOĞLU ve Genel Müdürü Onur UZUNOĞLU’ nu
ziyaret ettik. İlgili ziyarette derneğimizin yürüttüğü
proje ve faaliyetleri hakkında bilgi verilip, fikir
alışverişinde bulunuldu.

12.11.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın
katılımıyla Form Endüstri Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.
Genel Müdürü ve derneğimizin Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Güray KORUN’u ziyaret ettik. İlgili
ziyarette derneğimizin yürüttüğü proje ve faaliyetleri
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD Üye Ziyaretlerine Devam Ediyor
12.11.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız
Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyesi Serhan
GÜNDOĞAR ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın
katılımıyla, İmas Klima Soğ. Mak. San. Tic. Müm. A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi Turan MUŞKARA’yı ziyaret
ettik. İlgili ziyarette derneğimizin yürüttüğü proje ve
faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

26.11.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ, EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül
SEVER MENKÜ ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın
katılımıyla Mekanik Tesisat Taahhüt Endüstri San. ve
Tic. A.Ş. firması Proje Teklif Yöneticisi aynı zamanda
ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Duygu AYGÜN’ü ziyaret ettik. İlgili ziyarette derneğimizin yürüttüğü proje
ve faaliyetler hakkında bilgi verilip, fikir alışverişinde
bulunuldu.

26.11.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ, EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül
SEVER MENKÜ ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın
katılımıyla, Coşgun Furkan İnş. Tes. Taah. Ltd. Şti. ortakları Ömer Faruk COŞGUN ve aynı zamanda ESSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi Özay ERVARDAR BİLGİCİ’yi ziyaret ettik. İlgili ziyarette derneğimizin yürüttüğü
proje ve faaliyetler hakkında bilgi verilip, fikir alışverişinde bulunuldu.
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2017-2019/62 Yönetim Kurulu Toplantımızı Doğu İklimlendirme’de Gerçekleştirdik
2017-2019/62 sayılı Yönetim Kurulu toplantımızı derneğimizin Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu İklimlendirme
Genel Müdürü Seçkin T. ERDOĞMUŞ’un ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Bizleri ağırladıkları için tüm Doğu
İklimlendirme ailesine teşekkür ederiz.
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İzmir Kalkınma Ajansı’yla Birlikte Gerçekleştirdiğimiz
ve Sektörümüzden Yoğun İlgi Gören
EHİS LAB Toplantımız Basında
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ESSİAD’dan Haberler
Saymandan

Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda dernek üyelerimizin yıllık
aidatlarının ödemelerinin kolaylaştırılması için TEB Bankası ile yapılan anlaşma
sonucunda artık bonus özelliği olan kartlarınızda 3 taksit imkânı sunulmaktadır. 2018
yılını tamamlarken, siz değerli üyelerimizden aidatlarını ödemelerini rica eder, ödeme
yapan üyelerimize bu vesile ile teşekkür ederiz.

Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel
Temsilcilerinden Ekim ayında doğan;

Üyelerimizin

Yakup Osmanoğlu
Delta Klima
Savaş Şimşek		
Ay-Pas
Alper Aycelep		
Aldağ
Elif Koçyiğit		
ESSİAD
Elay Yakar		
Murat Teknik
Murat Erenoğlu
ISIDEM
Orhan Turan 		
Ode
Burak Kurtalan		
CFM
Ayhan Onat		
Şahıs
Özen Osmanoğlu
DK Müh.
Lütfi Kılıç		
Maktes
Cihan Çangarlı		
Aera
Aslı Güneş Onbıçak
Egefer
Serli Sinanoğlu
Karyer‘ nun doğum günlerini
kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.

Soğutma Dünyası
Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz firma haberleri,
ürün tanıtımları ve reklamlar ile ilgili derneğimiz ile
iletişim kurabilirsiniz, dağıtım listemize eklenmesini
istediğiniz kişi, kurum ve kuruluşların iletişim
bilgilerini dernek merkezimize bildirebilirsiniz.
www.essiad.org.tr
Web sitemizde oluşturulan reklam alanlarında, firma
reklamlarınız ile tanıtımınızı yaparken, derneğimize
destek olabilirsiniz. Reklam alanlarımız sizlerden
gelecek taleplere göre değerlendirilmekte ve ilgili
alanlarda kayan reklamlar şeklinde yayınlanmaktadır.
Web sitesi reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı bilgiyi
dernek merkezimizden alabilirsiniz.
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Soğutma Dünyası
dergimiz, Turkcell’in dijital
dergi okuma platformu
olan DERGİLİK’te
yayınlanmaktadır.
Güncel sayılarımıza
Turkcell Dergilik
uygulamasından
ulaşabilirsiniz.
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TAYFUN İklimlendirme Nisan 2018 itibariyle Faaliyete Geçti
Bu sayımızda sektörümüzde yeni faaliyet göstermeye başlayan Tayfun İklimlendirme ve Tesisat Malzemeleri A.Ş.
İşletme Müdürü Kazım AYHAN ile kısa bir röportaj gerçekleştirdik.

•Tayfun İklimlendirmeyi tanıyabilir miyiz?
Kazım AYHAN(İşletme Müdürü): Tayfun İklimlendirme ve Tesisat Malzemeleri A.Ş 05.04.2018 tarihi itibariyle
başta Hvac/Havalandırma Sektörü olmak üzere, tüm sektöre hitap eden ürün gruplarını bir araya getirerek
sektöre merhaba dedi. Tayfun iklimlendirme Şirket Kurucusu/Yönetim Kurulu Başkanı TALAT MUŞKARA’dır.
İzmir Gıda Çarşısı’nda toptan ve perakende satışa hitap edebileceği bir stok alanı oluşturmuş olup aynı
zamanda İzmir Pancar Organize’de de depolama alanı ile müşterilerine hizmet vermek amacıyla kurulmuş bir
şirkettir.
TAYFUN iklimlendirme, kendi sektöründe lider bazı üretici firmaların satış yetkili ana bayiliklerini almıştır.
İzolasyon, yalıtım sektöründe ODE Yalıtım ve ER-YAP Grup ana bayiliğini, havalandırma ve endüstriyel
fanlarda VORTICE ve NICOTRA-GEBHARD satış bayiliklerini, flex hava kanallarında ARDAX bayiliğini, frekans
sürücülerinde INVT satış bayiliğini bünyesine katmıştır, aynı zamanda sektöre ait yedek parça ürün tedariği de
yapmaktadır.
• Şirket faaliyetleriniz ile ilgili bir değerlendirme yaparsak yeni dönemde hedefleriniz ve projeleriniz ilgili
neler yapmayı planlamaktasınız?
Kazım AYHAN(İşletme Müdürü): Tayfun İklimlendirme 2019 yılı hedefleri arasında, İzmir bölgesi dışında da
aktif bir satış ağı oluşturmak ve tüm bölgelere hizmet verebilecek bir şirket haline gelmek olacaktır. Ürün
gamındaki çeşitliliği artırarak ,güçlü bir tamamlayıcı ürün tedarikçisi haline gelecektir. Tüm mekanik projelerde
çözüm ortağı olmak için mekanik taahhüt firma ziyaretlerini artırarak satış ağını genişletecektir.
• Pazarlama ve satış stratejinizi hangi faktörler üzerine oluşturuyorsunuz ?
Kazım AYHAN(İşletme Müdürü):Tayfun iklimlendirme; doğru ürün, uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikası
üzerine kurulmuş bir strateji izlemektedir. Stok ürün çeşitliliği ile toptan ve perakende ürün ihtiyacına hızlı cevap
verebilmeyi benimsemiş olup, tamamlayıcı ürün yelpazesi ile pazarlama ağını genişletmeyi hedeflemektedir.
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• Tayfun İklimlendirme’yi diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir?

Kazım AYHAN(İşletme Müdürü): Tayfun İklimlendirme’nin, ürün çeşitliliği ve tamamlayıcı ürün konseptiyle
diğer firmalardan bir adım farklılaştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Gıda Çarşısı lokasyonu ile pazara
yakınlığı da önemli bir konudur. Bayiliği bulunduğu markaların tüm bölgelere hitap etmesi de artı bir değer
katmış olup, özellikle yalıtım malzemesinde tuttuğu stok seviyesi ile de diğer firmalardan farklılaşmıştır.
• Genel bir değerlendirme yapmak istersek sektörün Türkiye ve dünyadaki durumunu nasıl görüyorsunuz?
Kazım AYHAN(İşletme Müdürü): Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; ısıtma, soğutma, iklimlendirme
ve yalıtım sektörü her geçen yıl yükselen bir ivme kazanıyor. Verimliliğin gün geçtikçe önem kazandığı
tüm dünyada, Türkiye’nin klima santrali konusunda avrupanın üretim merkezi gibi görülmesi, sektördeki
başarının önemli kanıtlarından biridir. İnsan gücünün bol olmasından dolayı üretim kapasitesi olarak Türkiye
dünyada başarılı sayılabilecek bir noktadadır. İnşaat sektörünün de gelişmiş olması iklimlendirme ve yalıtım
sektörüne hep olumlu yansımıştır ve yansıyacaktır. Coğrafi açıdan Avrupa’ya yakınlığın getirdiği avantaj ve
fuar organizasyonlarının gelişmiş olması sektörün çok önemli bir noktada olmasını desteklemiştir.

Metin ZEYDAN, Kazım AYHAN, Cüneyt ERENGÜL
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Sektörümüze Yeni Bir Menfez Üreticisi Geliyor
Derneğimizin üyesi Vengrup Ltd. Şti. Yönetim Kurulu
Başkanı Hüsamettin ÖZTÜRK’ten yeni yatırım…
Vengrup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin
ÖZTÜRK, sektörümüze yeni bir soluk kazandıracak
olan ve Kısıkköy’de Menfez ve havalandırma
ekipmanları üretim ve satışını gerçekleştirecek olan
İzven A.Ş.’yi kurdu.

Güray KORUN, Hüsamettin ÖZTÜRK, Hakan SEMERCİ
2019’un ilk ayında faaliyet göstermeye başlayacak olan ve Türkiye’nin lider kuruluşlarının arasında yer alıp,
tüm dünya pazarında etkin olmayı vizyon edinmiş İzven A.Ş.’ye başarılar diler, sektörümüz için yararlı olmasını
dileriz.
Psikrometri.com Hayata Geçirildi
Derneğimizin Yayın Kurulu Üyelerinden Haluk SEVEL’in
çalışmalarının yer aldığı web sitesi olan psikrometri.com yayına
açıldı . Sektörümüze kaynak niteliğindeki kitap ve makalelere
ulaşmak artık daha kolay olacak.

Haluk SEVEL
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Cem SAVCI: “Sektör olarak üzerimize düşen görev, müşterilerimizi
enerji verimli cihazlara doğru yönlendirmektir”

Cem SAVCI
Vatbuz Isıtma Soğutma
Havalandırma Ltd. Şti.
Firma Sahibi

Vatbuz 50 yılı aşan sektör yaşamında her zaman teknolojiyi yakından takip etmiş ve kendine bunu ilke edinmiş
bir firma. 2000 yılından itibaren stratejik bir karar alarak endüstriyel soğutma alanında çalışmaya başlayan
Vatbuz’un belli bir sektöre yoğunlaşmadığını, tüm sanayi uygulamalarına hitap ettiğini söyleyen Vatbuz
Genel Müdürü Cem Savcı, “Endüstriyel uygulamalarda çözüm odaklı olmak çok önemli. Standart bir ürünü
değişik uygulamalara adapte etmeye çalışmak yerine, biz o uygulamaya uygun ürün tasarlayıp üretebiliyoruz.
Tamamen projeye uygun doğru çözümü geliştirip sunabiliyoruz” diyor ve ekliyor: “Önceliğimiz yüksek kalitede
ürün imal etmek, çabamız ise ‘Vatbuz doğru çözüm ve cihaz üretir’ algısını insanlara benimsetmek.”
Vatbuz’a Kısa Bir Bakış
Vatbuz’un temelleri, babam İbrahim Savcı’nın tamircilikle işe başlamasıyla 1956 yılında atıldı. Amcam Okay
Bey okuldan mezun olduğunda Bursa’dan İstanbul’a gelip babamla birlikte çalışmaya başlıyor ve bu şekilde
uzun yıllar sürecek bir birliktelikle birlikte soğutma sektörüne adım atıyorlar. Vatbuz bu şekilde doğuyor ve
faaliyetlerine başlıyor. Tabii o zamanlarda limited şirket ve kurumsallaşma kavramı akıllara yerleşmediği
için uzunca bir süre şahıs şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Ben üniversiteden 1996 yılında mezun olup, yarı
zamanlı yürütmekte olduğum çalışmalarımı tam zamanlı olarak Vatbuz’da çalışma şekline dönüştürünce,
kurumsal bir yapı oluşturmak amacıyla şirketi limited şirkete dönüştürmek istedim. Ailemin de desteği ile
1997 yılında Vatbuz limited şirket oldu ve Vatbuz Isıtma Soğutma Havalandırma Ltd. Şti. adıyla faaliyetlerine
devam etmeye başladı. Eskiden Vatbuz ‘W’ ile yazılıyordu. O yıllarda Türkçe’yi Koruma Kanunu firma adlarında
yabancı harflerin kullanılmasına izin vermediği için Watbuz ismi, Vatbuz olarak değişti.
Sektör Olarak Nereden Nereye Geldiğimizi Görmek İnsana Keyif Veriyor
Vatbuz eski dönemlerde dondurma makinelerini, dökümü ve gövdesiyle birlikte imal ediyordu. Bu makineler
nerdeyse 40 yıldır çalışıyor, yarı mamul olarak birkaç tanesini hâlâ saklıyor, hurdaya atamıyoruz. Eskiden soğuk
hava odaları da imal ediyorduk, daha sonra 90’lı yılların ortalarından itibaren- su soğutma cihazları yani sıvı
soğutan sistemler, Türkiye’nin sanayileşmesi hamlesiyle birlikte daha çok talep edilir hale gelmeye başladı.
Başlarda daha çok gıdaya yönelik soğutma sistemleri ihtiyacı vardı, sanayileşme ile birlikte sıvı soğutma da
zorunlu bir ihtiyaç haline geldi ve Vatbuz sıvı soğutucu sistemlerinin de standart olarak imalatını yapmaya
01/11/2018 - 30/11/2018 • Sayı: 82
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başladı. Üniversitede öğrenci olduğum 1995 yılında Vatbuz’da yarı zamanlı çalışırken satış sonrası hizmetler
ve tamirat işleri de çok yoğun olarak talep görüyordu.
Tam zamanlı çalışmaya başlayınca ben, şirkete farklı bir vizyon getirme amacıyla; ilk su soğutma cihazı
kataloğumuzu -uzun bir gecikme ile- 2000 yılında hazırladık ve yine 2000’de Sodex Fuarı’na küçük bir stantla
ilk kez katılım sağladık. O dönemleri unutmamak gerekiyor, sektör olarak nereden nereye geldiğimizi görmek
insana keyif veriyor.
Projeye Uygun Çözüm Sunabiliyoruz
2000 yılından itibaren stratejik bir karar alarak soğuk oda işlerini ve dışarıya farklı ürün grupları için verdiğimiz
servis hizmetini yavaş yavaş azaltıp imalata yöneldik. 2000’li yıllarda ülkemizle birlikte birçok kriz atlattık. O
dönemlerde neler yapmamız gerektiğine yönelik bakışımız şekillendi, kritik bir alarak endüstriyel soğutma
alanında çalışmaya başladık.
Bunun iki sebebi var: Bilindiği gibi klima pazarı dünya genelinde oyuncuları ve ürün grupları, pazarlama ağları
oluşturulmuş bir pazar, bütün oyuncular ve ürünler belli. Dolayısıyla bu alanda bir KOBİ olarak rekabet biraz zor.
Ancak endüstriyel tarafta, küçük bir firma olarak avantajlı duruma geçmek mümkün. Çok hızlı karar alabilen,
tasarım yapabilen ve çözüm üretebilen bir firma olarak çözüm odaklı çalışıyoruz. Endüstriyel uygulamalarda
çözüm odaklı olmak çok önemli. Standart bir ürünü değişik uygulamalara adapte etmeye çalışmak yerine,
biz o uygulamaya uygun ürünü tasarlayıp üretebiliyoruz. Tamamen projeye uygun doğru çözümü geliştirip
sunabiliyoruz. Uzun yıllar sektörde faaliyet gösteren bir firma ve iyi bir bilgi birikimine sahip olmanın avantajı
da zaten bu. Çok fazla bilgi birikimine sahip olduğunuz zaman ve müşterinin de yaptığı işi biliyorsanız o
noktada çözümleri düşünüp üretebiliyor ve müşterilere sunabiliyorsunuz. Bizim çalıştığımız çoğu uygulamada
standart ürünler rekabetçi olamıyor çünkü müşterinin istediği niteliklere sahip değiller. Esasında bizim ve
bizim gibi KOBİ ölçeğindeki firmaların avantajı burada kendini gösteriyor.
Vatbuz olarak endüstriyel uygulamalar üzerine yoğunlaşmaya devam ediyoruz. İklimlendirme uygulamaları da
yapıyoruz elbette ama ana konumuz bu değil. Endüstriyel uygulamalar için çok farklı özellik ve kapasitelerde
ürünlerimizi sunuyoruz. Ağırlıklı olarak su soğutma cihazları imal ediyoruz gibi görünsek de esasında ağırlıklı
olarak yurtdışından ithal edilen iklimlendirme test kabinlerini de üretiyoruz ve derin soğutma uygulamaları
da yapıyoruz ki bu konularda çok ciddi bir mühendislik bilgisi gerekiyor. Yurtdışından çok pahalıya olarak ithal
edilebilen sistemleri, uygun maliyetlerle sunabiliyoruz. Vatbuz olarak belli bir sektöre yoğunlaşarak kendimizi
sınırlamıyor, tüm sanayi uygulamalarına hitap ediyoruz. Şu an Türkiye’de mevcut olan tüm sektörlerle
çalışıyoruz. Bizim işimiz sıvıyı soğutmak; bu inşaat sektöründe bir betonun harcına katılan suyu soğutmak
da olabilir, bir plastik enjeksiyon makinesinin kalıbını suyunu soğutmak da, bir ilaç firmasında bir makineyi
soğutmak da, bir kimya firmasının reaktörünü soğutmak da olabilir. Çok fazla değişken var esasında.
Soğutma işlemini yerine getirebilmek için birçok disiplin birlikte çalışıyor. Yer aldığımız her uygulama farklı
bir çözüm gerektiriyor ve farklı bir sonuç doğuruyor. Bu bağlamda bilgi ve yeteneklerin bir adım daha ileriye
taşınması gerekiyor. Günümüz bilgi çağı, bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ancak ulaştığımız bilginin
doğru olması gerekiyor ve bu bilgiyi doğru uygulamalarda kullanıp doğru çözüm elde eden markalar ayakta
kalabiliyor. Ürünlerini ve firma yapılarını geliştirmeye kapalı olan firmalar çok yakın bir zamanda ortadan
kalkacak kanaatindeyim. Ben hem kişisel olarak hem de firmamız Vatbuz için bilgime bilgi katmak adına
elimden gelen çabayı sarf ediyorum.
Ürün ve Hizmet Kalitemizin Artışı Müşteri Memnuniyetini de Artırıyor
Şu anda bir ar-ge merkezimiz yok ama yakın gelecekte kurmayı düşünüyoruz çünkü zaten her günümüz arge ile geçiyor. Bizim için bir ürünü dizayn edip, üretip yıllar boyunca o ürünü geliştirmemek kabul edilebilir bir
durum değil. Gelişen teknolojideki yenilikleri çok hızlı bir şekilde ürünlerimize yansıtıyoruz. Bulunduğumuz
yerde sürekli geliştirdiğimiz bir test alanımız da var. Bu test alanımızda ürettiğimiz her ürünü piyasaya
sunmadan gerçek yük altında test ediyor, performansını ölçüyor, gerekli ayarlamalarını yapıyor ve ürünün
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istediğimiz performansa ulaştığını ölçtükten sonra piyasaya sunuyoruz. Gelinen noktada firmamızda en ağır
işleyen departman test alanı çünkü testleri aşırı detaylı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Test sahasından çıkan
ürünlerimiz çalışma sahasına ulaşıp elektrik ve su bağlantıları yapıldığında kusursuz çalışır.
Ürettiğimiz cihazlarda kullanıcı hatasından kaynaklanabilecek zararları minimuma indirecek şekilde imalat
yapıyoruz. Türkiye’de genel anlamda kullanıcılar ne yazık ki bilinçli değil. Vatbuz olarak tüketiciyi bilgilendirme
potansiyeli yüksek olan kullanma kılavuzunu hazırlamak için ciddi bir mesai harcıyoruz. Bu kılavuzları cihazla
birlikte veriyor, cihazı çalıştırmaya gittiğimizde de devreye alma işlemini yapan personelimiz tarafından cihazın
işletimi ile ilgili eğitim gerçekleştiriyoruz. Ürün ve hizmet kalitemizin artışı doğal olarak müşteri memnuniyetini
de artırıyor.Sektör olarak üzerimize düşen görev, müşterilerimizi enerji verimli cihazlara yönlendirmektir
Chiller (su soğutma cihazı) ürün grubunda yer alan yeni ürünlerimizi piyasaya sunduk. Bu ürünlerin en büyük
özelliği, dünyadaki standartlara uygun yüksek enerji verimliliğine sahip olmasıdır. Enerji tüketimi yüksek,
maliyeti ucuz cihaz imal emek yerine, düşük enerji tüketimli ancak biraz daha pahalı cihazlar üretmeyi tercih
ediyoruz. Aradaki o maliyet farkı birçok uygulamada kışı bir süre içinde kapanıyor, sonraki yıllarda tasarruf
olarak firmaların bütçelerine katkı sağlıyor. Mevcut ürünlerimizin hepsini bu perspektif ile yeniliyoruz.
Tüm yeni serilerimizi A enerji sınıfı olacak şekilde üretiyoruz. Tabii B ve C sınıfının da müşterileri var ve bu
sınıfta üretimlerimiz de devam ediyor ama müşterilerimize enerjinin ülkemizde pahalılaştığını, A sınıfı cihaz
kullanmalarının kendilerine ne tür fayda ve kazanç sağlayacağını anlatıyoruz. Müşterimiz ilk aşamada bu tip
ürünleri talep etmese bile sektör olarak üzerimize düşen görev onları enerji verimli cihazlara yönlendirmektir.
Vatbuz’un cihazları, uygulama alanları sebebiyle 365 gün 24 saat çalışan cihazlardır. Çünkü biz ağırlıklı olarak
sanayi kuruluşlarının proses uygulamalarına hizmet ediyoruz. Sanayi tesislerinde kullanılan cihazlarımız
imalat sürdüğü müddetçe devamlı olarak devrede olduğu için Endüstriyel uygulamalarda kullanılan enerji
verimli cihazlardan elde edilen tasarrufun geri dönüşü çok daha hızlı olmaktadır. Bir klima uygulamasında
elde edilen tasarrufu fark etmek çalışma süreleri baz alındığında çok kolay olmayabilir. Ama bence enerji
verimliliği yüksek cihazlarla ilgili potansiyel özellik sanayide çok daha yüksek seviyededir.
Standart cihazlardan farklı bir ürün olan glikollü sistemlerin sıvı soğutma işlerinde de yeni cihazlar üretiyoruz.
Bunları çoğu zaman standardize edemiyoruz çünkü her sektörün ihtiyacı çok farklı. Bu alanda yine enerji
verimliliği yüksek olmak kaydıyla, farklı çözümler sunabiliyoruz. Glikollü sistemlerde sıcaklık genellikle 0°C’nin
altına, hatta -40°C’ye kadar iner ve bu sıcaklıkları elde etmek için tüketilen enerji, sıfır derecenin üzerindeki
sıcaklıklara sıvı soğutan sistemlere göre daha yüksektir. Bu sebeple bu cihazların enerji verimliliğinin yüksek
olması gerekiyor. Bu konuda da müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Her uygulamada farklı çözümler üretmek
aslında bizi de sürekli olarak teknik anlamda geliştiriyor. Tabii bu arada endüstri de gelişiyor; komponentler,
ısı eşanjörleri, kompresörler, elektronik kontrol sistemleri de gelişiyor. Bunların hepsini cihazlarımıza adapte
ettiğimizde ortaya çok daha verimli cihazlar çıkıyor.
İnsana Yatırım Önemli
Vatbuz, 4’ü mühendis olmak üzere 35 kişilik bir ekip, bunun yanında aktif olarak sahada olan 3 servis ekibimiz
var. Gelişen imalat kapasitemize paralel olarak personel sayımız da sürekli olarak artmaktadır çünkü birinci
önceliğimiz, müşterimizin imalatının ve cihazının kesintisiz olarak çalışmasıdır. Hitap ettiğimiz sektörlerin bizi
tercih etmesindeki en büyük etken; hem ürünlerimizin hem de servis hizmetimizin kaliteli olmasıdır. Genç
bir ekip olmamıza rağmen 40 yıldır bizimle çalışan ustamız da mevcut. Vatbuz, kurulduğu yıllardan beri bir
okul gibidir. Firmamızdan ayrılanlar kendi firmalarını kurmuş ve bu sektörde faaliyet göstermektedir. 1950’li
yıllardan bu zamana kadar sanayileştik, büyüdük ama ahilik geleneğini inatla sürdürüyoruz. O yüzden hızlı
bir şekilde değil emin adımlarla sürdürülebilir bir hızla büyüyoruz. Bu açıdan mutluyum, geriye baktığım
zaman hep sağlam adım attığımızı görüyorum. Gerek sektörümüz gerek müşterilerimizin bizim hakkımızda
iyi referans vermesi, sektörden “Vatbuz’un bir cihazını aldık memnun kalmadık” cümlesini duymamak için
hem imalat hem de satış sonrası hizmetlerimizde çok dikkatli ve özenli davranıyoruz. Bu anlamda çok katı iç
işleyiş kurallarımızın olduğunu söyleyebilirim.
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Örneğin satış departmanına çok emek veriyoruz. Satış departmanında çalışan arkadaşımın öncelikle işin
mutfağını görmesi için birkaç yıl imalatta çalışmasını istiyorum. Bir cihazı satarken sadece o cihazın teknik
özelliklerini bilmek yetmez, cihazın nasıl imal edildiğini, hangi aşamalardan geçtiğini, hangi özelliklere sahip
olduğunu bilmek gereklidir. Bunun yanında satın alacak kişinin ihtiyacının ne olduğunu da bilmek gerekiyor.
Bu bilgilerin hepsini bir katalog üzerinden anlatarak elde etmek mümkün değil. Katalog üzerinden satış yapan
firmaların başarısızlıklarını üzülerek izliyorum. Ürünü bilip satış yapanla, ürünün satışını katalog üzerinden
yapanın başarı oranları arasında çok ciddi farklar var. Dolayısıyla bütün firmaların satış departmanlarındaki
kişilerin işin mutfağını görmesi gerekiyor. İnsana yatırım yapmak önemli… çok büyümek değil, sürdürülebilir
bir büyüme içinde olmak firmamızın temel hedefi diyebilirim.“Önceliğimiz yüksek kalitede ürün imal etmek,
çabamız ise ‘Vatbuz doğru çözüm ve cihaz üretir’ algısını insanlara benimsetmek.”
Sektörümüz Avrupa ile Rekabet Edebilecek Güce Sahip
Sektörün gösterdiği gelişim memnuniyet verici. 90’lı yıllardaki iklimlendirme sektörünün bulunduğu yerle şu
anda bulunduğu yer arasında dağlar kadar fark var. İlk başlarda tamamen ithal ürünlere dayalı, montaja yönelik
ve çok küçük kapasitelerde imalat mevcutken şu an gelinen noktada Avrupa’daki firmalarla başa baş rekabet
edebiliyoruz, belli ürün gruplarında ise sadece ülkemizde imalat yapılıyor. Ülkemizdeki oyuncular da her geçen
gün artıyor. Özellikle klima santralinde Türkiye, Avrupa’da çok iyi bir seviyede, çok yüksek kalitede ürünler
üretiyoruz. Market sektöründe merkezi soğutma sistemlerde iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim.
Market reyonu dolapları konusunda keza çok iyiyiz. Türkiye’de sanayi gelişiyor, sektörümüz de hızlı gelişiyor.
Diğer sektörlere kıyasla iklimlendirme sektörü dinamik bir sektör. Sektör olarak yardımlaşmamız çok iyi.
Yurtdışında fuarlara sektör olarak bir ekip şeklinde gitmeye çalışıyoruz. Sektörümüzden bir firma yurtdışına
giderse yanında başka firmaları da götürmeye çalışıyor. Ülkemizde rakip de olsak bu yardımlaşma her
zaman kendini gösteriyor. Yurtdışında sektör olarak katıldığımız fuarlarda yabancılar dayanışmamıza hayran
kaldıklarını her zaman dile getiriyorlar. Bu hem sektör olarak algımızı güçlendiriyor hem de bizi mutlu ediyor.
Yurtdışı fuarlara rakiplerimizle birlikte gidiyoruz. Bizi ziyarete gelen bir ziyaretçiyi diğer firmalara
yönlendiriyoruz. Bunu sadece biz değil, rakiplerimiz de yapıyor. Sektör yurtdışında bu tip yardımlaşmaların
katkısıyla da gelişir. Zaten yurtdışında büyüme ve ihracat vizyonu olan firmalar bunun bilincinde olarak faaliyet
gösteriyorlar. Her firma ne kadar iyi seviyede imalat yaparsa rekabet o kadar iyi bir noktaya taşınıyor. Fiyatın
dışında kalite, enerji verimliliği gibi başka konuları da tartışabiliyoruz böylece. O anlamda sektörümüzün iyi
bir yerde olduğu ve çok daha iyi yerlere gelmemiz gerektiği kanısındayım. Üzüldüğüm tek nokta ülke olarak
uluslararası arenada güçlü bir marka çıkaramamış olmamız. Ölçek ekonomisine uygun klima ve market
dolapları gibi ürünlerimiz var ancak soğutma grupları ölçek ekonomisine uygun değil veya bizim bugüne kadar
alıştığımız konvansiyonel üretim metotlarıyla bunu elde edemiyoruz.
Yabancıların firmaların ülkemize gelişi; know-how, kalite bilinci ve ürün
geliştirme yeteneğini de beraberinde getiriyor. İklimlendirme sektörü
özelinde konuşacak olursam belli bir büyüklüğe ve gelire ulaşmadan
sektör firmalarımızın ürün geliştirmeye, ar-ge yapmaya ve marka
oluşturmaya kaynak ayırması çok kolay değil. Ülkemiz birçok krizler
atlattı ve firmalarımız kaynaklarının bir kısmını bu zor dönemlerde
varlıklarını sürdürmek için kullanmak zorunda kaldı. Ancak sektör
olarak dinamik olduğumuz için tüm bunları gerçekleştirmek imkânsız
değil. Adım adım ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeliyiz.
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2019 ISH Frankfurt Fuarı 11-15 Mart’ta Gerçekleşecek

İklimlendirme
sektörünün
önemli
fuar
organizasyonlarından biri olan ISH Frankfurt, 11-15 Mart
2019 tarihleri arasında düzenlenecek. İklimlendirme
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) ve Messe Fuarcılık’ın
düzenlediği bir basın toplantısı ile fuarın duyurusu
gerçekleştirilirken; su, enerji ve yaşam konseptli fuarın
partner ülkesi ise Fransa olarak açıklandı.
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, ISH
Frankfurt fuarının, iklimlendirme ve sıhhi tesisat
sektörlerinde dünyanın en önemli birkaç fuarından biri
olduğunu söyleyerek, fuara Türkiye’den katılımın her yıl arttığını; 2016 yılında 104 olan katılımcı sayısının
2018 yılında 140 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Şanal, “Bu muazzam artışta İSİB’in fuarda Partner ülke
olmasının etkisi büyük oldu. Gerek Alman muhataplarımız gerekse Messe Frankfurt Türkiye temsilcileri ile
yürüttüğümüz uyumlu ve güçlü iş birliği sayesinde çok güzel bir birliktelik geçirdik. Fuar süresince Türkiye’ye
yönelik özel tanıtımlar gerçekleştirildi. Partner ülke Türkiye vurgusu fuar boyunca güçlü bir şekilde işlendi.
Fuar, iki ülke arasındaki uzun süreli ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Alman ve Türk şirketleri arasındaki ilişkilerin
güçlendirilmesi için çok değerli fırsatlar sunmaktadır. Hem Türk şirketlerinin Alman fuarlarına devam eden
katılımı hem de iki ülke arasındaki önemli ticaret hacmi, mevcut ekonomik ticaret ilişkilerinin sürekli gelişmesi
için temel oluşturmaktadır” dedi.
Son dönemde, Türkiye’de döviz kurlarında meydana gelen artış sonrasında, firmaların dövizle yaptıkları
harcamalarda kısıntıya gittiğine dikkat çeken Şanal, bu durumun uluslararası fuar katılımlarının da gözden
geçirilmesine sebep olduğunu vurguladı. Şanal, “Bu da gayet doğal bir davranıştır. Ancak, iç pazarın yanı sıra,
riskin çeşitlendirilmesi için ihracatın ne kadar önemli olduğu da son dönemde özellikle ortaya çıkmıştır. İhracat
yapısı güçlü olan firmalar, yurtiçindeki dalgalanmalardan da minimum düzeyde etkilenmektedir. Sürdürülebilir
ihracatın artırılabilmesi için de, ISH Frankfurt gibi önemli fuarlara kesintisiz bir biçimde katılım önemlidir.
Dolayısı ile sektör firmalarımıza bu fuara katılımlarının devam ettirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez
daha hatırlatmak istiyorum” dedi.
ISH Marka Direktörü Stefan SEITZ, Türkiye ile işbirliğinin 2019 yılında da devam edeceğini söyleyerek, ISH
2019’un özel bir etkinlik olacağını vurguladı. ISH’nın aynı zamanda 60. yılını ve uzun tarihini kutlayacağını söyleyen
Seitz, “Messe Fuarcılık, kendine ait arazisi olan dünyanın en büyük fuar, kongre ve etkinlik organizatörüdür.
Kimseden yardım almadan, Frankfurt ve dünya çapında her yıl yaklaşık 150 fuar düzenlemekteyiz. Yılda 240
üzerinde kongre, sergiler, konserler düzenliyoruz. 30 lokasyonda 2.400 üzerinde çalışan, 669 milyon Euro
civarında yıllık ciromuz var. Fuarcılık alanında eski bir firma olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Seitz, 2030 yılında dünya nüfusunun 2/3’sinin mega şehirlerde yaşayacağını söyleyerek, bunun günlük hayata
etkileri olacağını, bu nedenle hava kalitesi, ısınma ve enerji verimliliği gibi konuların önemli olacağını kaydetti.
ISH Frankfurt fuarında tüm bu teknolojilerin tek çatı altında olacağını ifade eden Seitz, pek çok sektörün
Frankfurt’ta buluşacağını, Türkiye’nin kendileri için gerçek bir ortak olduğunu söyledi. Seitz fuara 190 bin
ziyaretçi getirmeyi planladıklarını, 2019 yılının farklı bir fuar olacağını sözlerine ekledi.
Alman Isıtma Federal Derneği Genel Müdürü Andreas LÜCKE de İSİB ile başlayan iş birliğinden dolayı
memnun olduklarını söyleyerek, “Her ne kadar Türkiye’de ekonomik problemler yaşansa da Alman firmaların
bizlere verdikleri feedcback raporları olumlu” dedi. ISH’ın sektör için önemli bir fuar olduğunu belirten Lücke,
konuşmasında enerji verimliliğine dikkat çekerek, enerji maliyetlerinin arttığını ve verimliliğin son yıllarda ön
plana çıktığını ifade ederek, bu nedenle Alman ısı sistemlerinin inovatif sistemler üretmeye ağırlık verdiğini
kaydetti. Lücke, ISH fuarında tüm bu sistemlerin takdim edileceğini sözlerine ekledi.
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Danfoss NovoCon® Akıllı Aktüatör
Nesnelerin interneti (IoT) ve big data (büyük veri) gibi kavramlar
hayatımızın birer parçası haline gelmişken, banka hesabından
tost makinesine kadar hemen her şeye internet üzerinden
erişim mümkün. Bağlantı ve veri, binaların tasarımında ve
yapımında önEmli birer faktör haline geleceği göz önüne
alınınca, HVAC dünyasının gelecek yıllarda uğrayacağı değişim
de söz konusu olmaktadır.
Danfoss, NovoCon® aktüatörünü PIBCV ile birlikte bu
dijitalleşmeye yardımcı olacak şekilde tasarladı. NovoCon®,
Bina Yönetim Sistemi (BMS) ağına bağlanabilen bir aktüatördür.
Nesnelerle bağlantı kurabilen diğer aktüatörlere kıyasla
NovoCon® aktüatörü, pek çok manüel işi bilgisayara devredip
sistemdeki bileşen sayısını azaltarak gereken veriyi sağlar.
NovoCon® Akıllı Aktüatör İşlemleri Basitleştirerek Zaman ve
Maliyette Tasarruf Sağlar
Akıllı aktüatörler dünyasında bağlantıya değer katmasıyla
ön plana çıkan NovoCon®, sistemdeki birkaç bileşen için bir
erişim noktası işlevi de görebilir. Sıcaklık sensörleri, anahtarlar
ve termostatlar doğrudan NovoCon® aktüatörüne, ardından BMS sistemine bağlanabilir. Daha az Giriş/Çıkış
modülü gerektirdiği ve dolayısıyla kablolama işlemini basitleştirdiği için işlemde bileşen sayısını azaltır. Daha
az bileşen gerektiği için de maliyette önemli ölçüde tasarruf sağlanır.
Binaların yapım aşamasında zaman alıcı çok sayıda işlem vardır. Sistemin temizlenmesi, vana debisinin
ayarlanması, hava tahliyesi gibi işlemler her bir vananın birkaç defa kontrolünü gerektiren, zaman alıcı
işlemlerdir. AB-QM vanasına (Danfoss PIBCV) NovoCon® takılarak tüm bu işlemler BMS monitöründen
yapılabilir. Bu sayede vananın ayarlanması, sistemin temizlenmesi ve hava tahliyesi bir tıkla tamamlanabilir.
Bu, zaman tasarrufunun yanında geri kalan inşaat sürecinin kesintisiz devam etmesini sağlar, örneğin devreye
alma işleminin bitmesini beklemeye gerek kalmadan tavanlar kapatılabilir.
BMS sisteminin temel işlevlerinden biri, HVAC sisteminin en yüksek performansta çalışmasını sağlamaktır.
NovoCon® hareket sayısı, fieldbus işlemleri, voltaj seviyeleri ve çalışma süresi gibi temel çalışma
parametrelerinin bazılarını içerisinde kaydeder. Böylece kontrolün devamı ve aktüatörün zamanında
değiştirilmesi çok daha kolay hale gelir. Sıcaklık sensörlerinin eklenmesiyle NovoCon®, enerji kullanımını da
kaydedebilir. Ayrıca vananın tıkanması, kablolama sorunları ve aktüatörün vanaya doğru şekilde bağlı olup
olmaması gibi birçok arıza tespit edilebilir. Bunlar HVAC sisteminin sorunsuz, sağlıklı ve kusursuz çalışmasına
yardımcı olacaktır.
NovoCon® sistemleri daha uygun maliyetli hale getirmek ve tesisatçıların, tasarımcıların, son kullanıcıların
hayatlarını kolaylaştırıp iyileştirmek için bağlantı kurmaktadır.
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İklimlendirme ihracatı ekim ayında da yükselişini sürdürdü

İklimlendirme sektörü Ekim ayında da ihracatta
yükselişe devam etti. Hem miktar hem de ciro bazında
artış sağlayan sektör, Ocak-Ekim döneminde geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre ciroda %19 oranında büyüme
sağlayarak 3.8 milyar dolar ihracata ulaştı. Son 12 ayda
ise sektör ihracatı bir önceki yıla göre %19,2 artışla
4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mücevher, makine
ve demir-çelik sektörleri ile birlikte en fazla ihracat
artışı gerçekleştiren sanayi sektörlerinden biri olan
iklimlendirme sektörü yıl sonu hedefi olan 5 milyar
dolara da oldukça yaklaşacak.
Sektör ürünlerinin Ocak-Ekim dönemi ihracat artış ve rakamları ise; klima sistem ve elemanlarında %56 artış
ve 286 milyon dolar, yalıtım elemanlarında %41 artış ve 78 milyon dolar, tesisat sistem ve elemanlarında %17
artış ve 1 milyar 455 milyon dolar, havalandırma sistem ve ekipmanlarında %16 artış ve 368 milyon dolar,
ısıtma ekipmanlarında %14 artış ve 1 milyar 40 milyon dolar, soğutma sistem ve ekipmanlarında ise %15 artış
ve 543 milyon dolar ciro olarak gerçekleşti.
Yine 10 aylık dönemde ürün grupları bazında en fazla ihracat artışı; %342 artışla Soğutucu Akışkanlarında
gerçekleşirken bu ürün grubunu %143 artışla soğutma kuleleri, %66 artışla Klima Cihazları ve Aksam Parçaları,
%41 artışla Filtreler, % 25 Pompalar ve Aksamları izledi.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL sektörün bütün kalemlerinde
artış yaşandığını ifade ederek, 2018 yılında 5 milyar dolarlık ihracat rakamına yaklaşacaklarını söyledi. Sektör
ihracatının son yıllarda Türkiye genel ihracat artışının daha üzerinde bir artış gerçekleştirdiğine dikkat çeken
Şanal, “Volüm ve kg başına yapmış olduğumuz ihracat oranında artışlar yaşandı. Bu durum Türkiye’de artık
katma değeri yüksek ürünlere doğru bir geçiş olduğunu gösteriyor. Öte yandan ithalatta olumsuz bir süreç
yaşanıyor, yaşanması da bizim gibi ihracatçı firmalar için olumlu bir gelişme. Çünkü ülke olarak baktığımızda
hem firmalar hem de bireyler olarak gereksiz düşük kur politikasından dolayı ekstra giderlerimiz oldu. Bizler de
bireyler olarak bu noktada kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyordu. Dövizdeki bu dalgalanmadan sonra
herkes şapkasını önüne koydu ve bir takım tedbir kararları almaya başladı. Bu noktada bir önceki seneye
göre iklimlendirme ithalatında gerileme oldu. 2018 sonunda da ithalatımızdaki gerilemenin devam edeceğini
düşünüyorum” dedi.
İSİB’in ihracat çıtasını yükseltmek amacı ile yoğun bir tempoda çalıştığı belirten Şanal, özellikle ihracat
volümlerinin düşük olduğu uzak pazarlara yöneldiklerini, yeni Pazar arayışı içinde olduklarını kaydetti. Bu
çerçevede Şili, Arjantin ve Tanzanya’ya ticari heyet düzenlediklerini ve 2019 yılı için de yine yoğun bir ticari heyet
programı yaptıklarını dile getiren Şanal, “ABD, Kanada, Lübnan, Pakistan ve Hindistan’da organizasyonlarımız
olacak. Almanya, Rusya ve Dubai’de sektörel fuarlarda yer alacağız. Amacımız ihracatta sektörümüzü hak
ettiği noktaya ulaştırmak. Dış pazarlarda ciddi bir rekabet üstünlüğümüz var. Avantajlarımızı değerlendirerek
daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.
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İklimlendirme’de verimliliğin yeni FORM’u YDA Söğütözü’nde
FORM Şirketler Grubu, başarılı bir projeye daha imza attı. YDA – Bortor iş ortaklığı tarafından Ankara’nın
en can alıcı lokasyonlarından birinde yükselen ve “Sign of the City Awards” ödüllü YDA Söğütözü’nün
iklimlendirme ihtiyacı, CLIMATE MASTER ısı pompası ürünleri ile sağlanıyor.
Ankara’da Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde son derece merkezi bir konumda yer alan YDA Söğütözü projesinin
290 adet 4+1 daire, 37 adet 5+1 daire ve 9 adet dubleksten oluşan rezidansları ve 110.000 m² toplam alanda
yer alan 438 ofis, süpermarket, spor ve SPA merkezi ve yaklaşık 2.500 m² toplam alana sahip restoran ve
kafelerden oluşan ticari alanlarının iklimlendirme ihtiyacı toplam soğutma kapasitesi 900 kW olan 169 adet
yüksek verimli, uzun ömürlü ve çevreci CLIMATE MASTER su kaynaklı ısı pompası ile sağlanıyor. Kapalı
havuz ve fitness salonu barındıran Spor Merkezi, Misafir Ağırlama Mekanları, Gençlik Merkezi, Etüd Merkezi,
Mini Club gibi pek çok sosyal donatı barından YDA Söğütözü Residences’ta ev temizliği, oto kiralama, uçak
rezervasyonu, çiçek ve hediye gönderimleri için 7/24 Concierge hizmeti; özel gün ve davet organizasyon
hizmeti, otel ve restoran rezervasyon hizmeti, kurye hizmeti, resepsiyon hizmetleri, bilgilendirme ve fatura
hizmeti, kuru temizleme ve özel şoförlü havaalanı transfer hizmetleri de sunuluyor.
YDA Söğütözü projesinde tercih edilen ve Form Grup’un distribütörlüğünü yaptığı CLIMATE MASTER su
kaynaklı ısı pompası, yenilikçi teknoloji ve akıllı tasarımı sayesinde yüksek verimli iklimlendirme kontrolü
sağlar. Climate Master, ilk yatırım maliyetinin düşük ve verimliliğinin yüksek olması sebebiyle de özellikle
tercih edilmektedir. Climate Master, kule-kazan destekli ve jeotermal uygulamalar alanında dünyanın bir
numaralı ısı pompası üreticisi olarak dikkat çekiyor. Firma, Oklahoma City-USA’da faaliyet gösteriyor. Climate
Master, ayrıca AHRI’nin performans belgelendirme programında yıllardır % 100 başarıya sahiptir. Climate
Master Su Kaynaklı Isı Pompaları, hem soğutma hem ısıtma ihtiyacını bağımsız olarak aynı anda sağlar. Çevre
dostu soğutucu akışkan kullanımı nedeniyle verimliliği yüksek ve çevreyi koruyan sistemlerdir.
Form Şirketler Grubu gerçekleştirdiği bu projeyle geniş referans listesine YDA Söğütözü projesini de eklemiş
oldu.
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Daikin 2050 Çevre Vizyonunu Açıkladı
Hedef, Karbondioksit Emisyonlarını Sıfıra İndirmek
Çalışmaları ve ürünleriyle çevreye verdiği önemi
her koşulda dile getiren Daikin, yayımladığı 2018
sürdürülebilirlik raporuyla geleceğini şimdiden planlıyor.
Dünyanın en saygın referans kurum ve kuruluşlarının
hazırladığı verilerden yola çıkarak hazırlanan rapor,
2050 yılına gelindiğinde dünyanın iklim, enerji, nüfus gibi
konularda hangi durumda olacağını çarpıcı rakamlarla
ortaya koyuyor. Japonya’da geçtiğimiz ay yayınlanan
rapor, dünyanın 30 yıl sonrasına ayna tutarken,
Daikin’in bu süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceğini
de detaylarıyla anlatıyor. Raporda, sürdürdüğü işlerle
küresel ortam arasındaki ilişkilerin yanı sıra mevcut
sosyal senaryoları da dikkate alan Daikin’in uzun vadeli
bir plan çerçevesinde en büyük hedefinin çözüm ve ürünleriyle karbondioksit emisyonunu sıfıra indirme
hedefinin altı çiziliyor.
İklimlendirme sektörünün öncü şirketi Daikin, çevreci buluşlarıyla ve yaklaşımıyla da sektörün çıtasını yukarı
taşımaya devam ediyor. İnovatif çalışmalarıyla her fırsatta çevreci bir duruş sergileyen Daikin, geçtiğimiz ay
yayınladığı 2018 Sürdürülebilirlik raporuyla geleceğini şimdiden planlıyor. Birleşmiş Milletler, Uluslararası
Enerji Kurumu (IEA), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi
dünyanın en önemli kurum ve kuruluşlarının verileriyle hazırlanan raporda çarpıcı rakamlar dikkat çekiyor.
2050 yılında dünya nüfusunun 9.8 milyara ulaşacağı tahmininin yer aldığı raporda kentlerde yaşayanların bu
tarihte yüzde 70’e ulaşacağı öngörülüyor. Dünya atık üretiminin 22.3 milyar tona ulaşacağı 2050 yılında altın,
gümüş, bronz, kurşun ve çinko gibi kaynaklara olan ihtiyacın rezervlerin birkaç katı fazlasıyla telaffuz edileceği
tahmini de yer buluyor. Raporda iklim değişikliği ve atmosferik kirlilik konuları da önemli başlıklar arasında
yer alıyor. Sera gazları emisyonlarının 2010 yılındaki miktara göre % 50 oranında daha yüksek olacağı 2050
yılında, sıcak çarpması, bulaşıcı hastalık ve diğer hastalık risklerinde artış gerçekleşeceğinin altının çizildiği
raporda atmosferik kirliliğe bağlı olarak yaşanan ölümlerin 4 milyon kişiyi bulabileceği kaydediliyor. Ormanların
geleceğinin tehlike altında olduğu, 2050 yılına gelindiğinde dünya yağmur ormanlarının 2000 yılına göre 7’de
1’inin yok olacağı bilgisi veriliyor.
Bütün bunların yanı sıra her yıl dünyada 45 milyon yeni elektrik abonesinin devreye gireceği, klimalı bina
sayısının ise günümüze kıyasla 3.5 kat artış göstererek yaklaşık 5.6 milyar binaya ulaşacağı tahminlerinin yer
aldığı raporda 2050 yılına gelindiğinde enerji talebinde 2010 yılına oranla % 80 artış yaşanacağı öngörülüyor.
Yaklaşık 30 yıl sonrasının gözler önüne serildiği bu karamsar tabloyu baz alan Daikin, kendi projeksiyonunu
oluşturarak, kurum değerleriyle örtüşen bir yol haritası hazırladığını deklare etti. Çevre faktörüne verdiği
önemi her fırsatta dile getiren Daikin, ticari risk ve fırsatlara dayalı olarak bu yönde nasıl ilerlemesi gerektiğini
belirledi. Cihazlarda kullanılan soğutucu gazları geliştirmeyi ve geri dönüşümlerini sağlamayı planlayan Daikin,
buna paralel olarak nesnelerin interneti ve yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak karbondioksiti minimize
eden ürün ve çözümler yaratmayı öncelik haline getiriyor. Bütün bunların sonucunda ise karbondioksit
emisyonlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor.
Daikin, Nasıl İlerleyecek?
İklimlendirme sektörü; konusu ve çözümleri itibariyle ürünlerin kullanımından kaynaklanan karbondioksit
(CO2) emisyonuna neden oluyor. Azalan hava kalitesi toplumsal kesimde talepler yaratıyor.
Mevcut soğutucu akışkanlar ve yanma gazı ısısı konularında daha sıkı kısıtlamalar, inovatif ve çevreci çözümlerin
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gerekliliğini artırıyor. Elektrik enerjisindeki artan talep, daha sıkı enerji kısıtlamalarının yanı sıra enerji açısından
daha verimli ürünler için yüksek beklentiler oluşturuyor. Daikin, yüksek teknolojisi, bilgi kaynakları, güçlü
küresel ağı, konusunda uzman çalışanları ve önemsediği toplumsal ilişkileri nedeniyle sahip olduğu bu büyük
avantajı önümüzdeki yıllarda da en etkin biçimde kullanarak ilerlemesini ve liderliğini sürdürmeyi planlıyor.
‘2050’ye İlk Adım’ ya da ‘Fusion 20 Temaları’ olarak da adlandırabilecek başlıklar belirleyen Daikin, dünyanın
gelecekteki çevresel sorunlarına kendi alanında üç ana platformda yanıt verecek.
Ürünler Yoluyla
Bunun için yüksek çevre performansına sahip ürün ve hizmetler oluşturmanın ön şart olduğunu savunan
Daikin, inverter ve diğer teknolojilerle enerji verimliliğinin teşvikini sağlamayı hedefliyor. Daha düşük küresel
ısınma potansiyeline sahip R-32 ve diğer soğutucu akışkanların benimsenmesinin önemini bilen Daikin, yeni
nesil soğutucu akışkanların geliştirilmesi, ısı pompalı ısıtıcıların benimsenmesi yolunda çalışmalarına devam
edecek. Malzeme tedarikinden atılmasına veya geri dönüşüme kadarki tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel
etkinin azaltılması ve malzeme geliştirme konularında da etkin rol oynayacak.
Çözümler Yoluyla
Daikin, çevresel çözümler oluşturulması konusunda öncülük etmeye devam edecek. Klimalar ve çevre
ekipmanlarını, binaları ve yenilenebilir enerjiyi bir sistem ile birleştirerek enerji yönetimini sağlamayı hedefliyor.
Piyasada kullanımda olan soğutucu akışkanların tekrar kazanılması ve geri dönüşümünü de bu başlık altında
inceliyor.
Hava Mühendisliği
Hava değerinin oluşturulmasının değerini bilen Daikin, bu alanda da çalışmalarına hız veriyor. Bunun için
insan hayatını PM2.5 ve VOC gibi hava kirleticilerine karşı koruyan hava mühendisliğinin yapılmasının şart
olduğunu düşünüyor. Hava kalitesinin önemine inanan Daikin, yüksek verimlilik sağlayan ofis ortamları ve
uyuma kalitesini üst düzeye çıkaran ev ortamları için hava yoluyla katma değerli çalışmalar yapmak üzere
hareket ediyor.
Kaynak: Dünya Nüfusu Görünümü: 2017 Revizyonu, Birleşmiş Milletler / 2050 Yılında Dünya, PwC / Dünya
Kentleşme Görünümü: 2018 Revizyonu, Birleşmiş Milletler / Dünya Atık Üretimi Tahminleri ve Öngörüleri,
RISWME / Dünya Enerji Görünümü 2017, Uluslararası Enerji Kurumu (IEA) / Soğutmanın Geleceği, Uluslararası
Enerji Kurumu (IEA) / Ormanların Geleceği: Tropik Ormansızlaşmadan Karbon Fiyatlı ve Karbon Fiyatsız
emsiyonlar, 2016-2050, Küresel Kalkında Merkezi(CGD) / 2050’ye Kadar Dünya Kaynak Kısıtlamaları Sorunu,
Ulusal Malzeme Bilimi Enstitüsü (NIMS) / OECD Çevresel Görünüm2050, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD) / Belirli ölüm nedenleri üzerinde iklim değişikliği etkilerine dair kantitatif risk değerlendirmesi,
2030’lar ve 2050’ler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
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Doğu İklimlendirme’den EN -1366/2 ve EN -1366/10’a Uygun Yangın-Duman Damperleri

Doğu İklimlendirme A.Ş. 2015 yılında yangın damperi için aldığı EN sertifikasına, 2016 yılı sonunda duman
damperini de ekleyerek bu alandaki sertifikasyonunu tamamladı. EN standartlarına göre yapılan testlerden
başarıyla geçen yangın damperi, standardın istediği yangına ve dumana karşı bütünlük, yalıtım ve sızdırmazlık
şartlarını 120 dakika boyunca yerine getiriyor. Ürünler aynı zamanda EN 15650’e göre CE belgesine de sahip.
2016 yılı sonunda Doğu İklimlendirme, yangın anında ortamdan dumanın tahliyesini ve kontrolünü
gerçekleştirmek için kullanılan duman damperleri için de EN -1366/2 sertifikasına başvurdu. Testlerden
başarıyla geçen damperler, 600˚C sıcaklıkta, 500 Pa basınç altında 90 dakika yangına dayanıklı olarak sertifika
almaya hak kazandı.
Yangın Yönetmeliği gereği kullanılması zorunlu alanlarda, hava kanalından yangının diğer mahallere geçişini
engellemek için kullanılan yangın damperleri, normalde açık pozisyonda bulunurken yangın esnasında
otomatik kapanacak şekilde üretiliyor.
Yangın damperleri 200x200 mm’den 1500x800 mm’e kadar tek parça, bu ölçülerden daha büyük değerler için
ise modüler olarak üretiliyor. Kasa 1,5 mm galvaniz sacdan, kanatlar kalsiyum silikat kullanılarak üretiliyor.
Yangının çıktığı andan itibaren sızdırmazlığı sağlamak için kanat çevresinde silikon conta yer alıyor. Bunun
haricinde yüksek sıcaklıklarda sızdırmazlığın bozulmadan sürdürülmesi için kasa içerisinde gizli intumescent
(ısıyla kabaran) conta bulunuyor. Kanadın kapanma mekanizması, eriyen sigortaya bağlı yay torku ile (manuel)
ya da 24V/230V güç beslemeli yay geri dönüşlü damper motoru ile çalışıyor. Müşteri tercihleri doğrultusunda
dış kasa elektrostatik toz boya ile boyanabilir ya da AISI 304 kalite paslanmaz sacdan üretilebiliyor.
Yangının başladığı ilk anlarda kanal içinde ilerleyen duman, binanın çok farklı alanlarına ulaşır ve zehirli gazlar
insanlara zarar verebilir. Bu durum yangın damperinden farklı bir damperin kullanılmasını gerektirir. Yangın
anında ortamdan dumanın tahliyesini ve kontrolünü gerçekleştirmek için kullanılan duman damperi, kanatları
üzerinde bulunan damper motoru ile yangın senaryosuna göre açılarak ya da kapanarak yangının meydana
geldiği mahalden dumanı uzaklaştırır.
Ağır şartlarda çalışması beklenen duman damperinin kasa ve kanatları galvaniz sacdan kaynaksız olarak
üretilir. Bu sayede korozyon dayanımı yüksektir. Kanatların ucuna silikon esaslı yangına dayanıklı conta monte
edilir. Kasa ve kanatlar arasında 304 kalite paslanmaz sacdan sızdırmazlık sacı, damper kanatlarının içinde ise
70 kg/m3 yoğunluğunda taş yünü bulunur. Damper motoru Ca-Si (Kalsiyum Silikat) kutu içerisindedir.
Doğu İklimlendirme damper imalatı için 2016 yılında CNC punta kaynak makinesi ve kalıp yatırımları yaparak
üretim kapasitesini yaklaşık yüzde 50 oranında artırdı. Yangın damperinde 5000 adet/yıl, duman damperinde
ise 2500 adet/yıl değerine ulaşarak sektörün hizmetine sundu.
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Mitsubishi Electric’ten Red Dot ve Good Design Ödüllü Yeni Klima Serisi: EnviroME
Mitsubishi Electric’in Manisa’da kurduğu ev tipi klima fabrikasında üretilerek Türkiye ve Avrupa pazarına
sunulan yeni klima serisi EnviroME, çevreye dost özellikleri ve tasarımı ile öne çıkıyor. A+++ enerji sınıfında yer
alan EnviroME klimalar, A++ enerji sınıfındaki klimalardan yüzde 40’a varan oranda daha verimli. Daha küçük
ve daha az elektrik tüketen klimalar üretilmesine imkân sağlayarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda
bulunan yeni nesil R32 soğutucu akışkan sayesinde EnviroME klimalar, Türkiye’de segmentindeki en kompakt
hacme sahip iç üniteleri ile farklılaşıyor. Klimanın mekânın dekorasyonuyla bütünleşerek adeta görünmez
olduğu minimal tasarımı ile dikkat çeken yeni seri, Red Dot ve Good Design 2018 tasarım ödüllerinin sahibi
oldu.
Gerçekleştirdiği yatırımlar ve geliştirdiği ürünlerde
sürdürülebilir çevre misyonu doğrultusunda yol alarak
inovatif iklimlendirme teknolojilerine imza atan Mitsubishi
Electric, 2017 yılı sonunda Manisa’da hayata geçirdiği ev
tipi klima fabrikasında ürettiği çevreye dost yeni klima
serisi EnviroME ile yüksek verimlilik, konfor ve kompakt
yapıyı bir arada sunuyor. Mitsubishi Electric’in IoT
temelli e-F@ctory konseptinin uygulandığı ve ileri robot
teknolojilerinin hâkim olduğu dijital tabanlı fabrikasında
Sanayi 4.0 dönüşümünün öncüsü olarak üretilen EnviroME
klimalar, Türkiye ve Avrupa pazarına sunuluyor. İhracatta
rekabet sağlayacak katma değeri yüksek teknolojik
ürünler üreterek yerli ekonomiye ve istihdama katkıda
bulunan Mitsubishi Electric, yeni klima serisi EnviroME ile
çok sayıda inovasyonu bir arada sunuyor.
Yüzde 40’a Varan Oranda Daha Verimli, Çevreci ve Ödüllü
Mitsubishi Electric’in iklimlendirme sektöründeki köklü deneyimini tüketici beklentileriyle bir araya getirerek
tasarladığı A+++ enerji sınıfında yer alan EnviroME serisi klimalar, A++ enerji sınıfındaki klimalardan yüzde
40’a varan oranda daha verimli. Daha küçük ve daha az elektrik tüketen klimalar üretilmesine imkan
sağlayarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunan yeni nesil R32 soğutucu akışkan kullanılarak
üretilen EnviroME klimalar, segmentindeki en kompakt hacme sahip iç ünitesiyle de farklılaşıyor. İç ünitesinin
inceliği ve küçüklüğü sayesinde klimanın mekanın dekorasyonuyla bütünleştiği minimal tasarımı ile dikkat
çeken yeni seri, Red Dot ve Good Design 2018 tasarım ödüllerinin sahibi oldu. Yeni seri, kompakt iç ünitenin
temelini oluşturan ısı değiştirici ve hava üfleme elemanlarında uygulanan teknolojik yenilikler sayesinde
yüksek performans, verimlilik ve konfor sağlıyor.
Guinness Rekoru Kıran Fan
İlk kez 1967 yılında ürettiği ve sektörde halen kullanılmakta olan iç ünite fanının 50 yılı aşkın süredir Kirigamine
isimli klimalarında kullanımını sağlayarak Guinness rekoru kıran Mitsubishi Electric, bu tecrübesini EnviroME
serisine de taşıyor. Yeni boyutlarında üretilen bu fan sayesinde ses seviyesi değişmeden hava debisinde
yüzde 53’e varan artış sağlanıyor. Bu yapı 19db(A)’lık akustik konfor bozulmadan daha fazla ortam havasının
iklimlendirilmesine yardımcı olarak sistemden hızlı tepki alınmasına imkân tanıyor. Artan bu hava debisinin
kullanıcıların konforları doğrultusunda daha uzun mesafeye ve bölgeye ulaşmasını sağlayan yeni yatay ve
dikey kanatlar, dört yöne otomatik olarak kumanda üzerinden kontrol edilebiliyor. Çift katmanlı kanat yapısı
önceki seriye göre yüzde 104 oranında daha büyük olarak tasarlanan yeni seride yer alan iki ayrı yatay kanat,
havanın tavana paralel yönlendirilmesinde kolaylık sunuyor, hava çarpması gibi konforsuz koşulları engelliyor
ve montaj yeri seçiminde avantaj sağlıyor.
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Geniş Kapasite Seçeneği
Geçmişe göre artık daha küçük odalara sahip olan yeni konutlardaki düşük kapasite klima ihtiyacı, yoğun olarak
multi sistem cihazlarla karşılanıyor. Mitsubishi Electric’in yeni EnviroME serisi, 1,5 kW ve 2 kW kapasiteli multi
sistem iç ünitelerle bu ihtiyaçları çözüme kavuşturuyor. EnviroME serisinin kapasite yelpazesinde 1,5 kW ile
5 kW aralığında değişen 6 farklı iç ünite alternatifi bulunuyor. Günümüzün küçülen ve yalıtım oranı artan
yapılarında, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları eskiye göre azalıyor. Oluşan bu yeni durum karşısında EnviroME
serisinin 4,2 kW kapasiteli cihazı, mekâna en uygun kapasitede ürünün seçilebilmesi için alternatif sağlıyor.
Bu sayede ilk yatırım ve işletme maliyetleri önemli ölçüde düşürülebiliyor.
İnternet Üzerinden Uzaktan Kontrol Edilebilen Klima
Mitsubishi Electric, EnviroME serisinde de yer alan MELCloud teknolojisiyle uzaktan bir bilgisayar, tablet veya
akıllı telefon kullanarak klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayarak hayatı kolaylaştırıyor. Opsiyonel
olarak ya da EnviroME cihazı içerisine fabrikada monte edilmiş şekilde temin edilebilen MELCloud sistemi
sayesinde kullanıcılar, klimalarının tüm fonksiyonlarını klimayı kullanması mümkün olmayan veya kısıtlı
olanaklara sahip çocuklar, yaşlılar ya da hastalar adına da uzaktan yönetebiliyor. Bu teknoloji ile evlerine ya
da ofislerine ulaşmadan önce klimalarını açabilen ve mekândan uzaklaştıktan sonra “klimayı kapattım mı”
endişesi yaşamayan kullanıcılar, aynı zamanda elektrik tüketimi ile mekan ve dış ortam hava sıcaklıklarına ait
raporları da alabiliyor.
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ISKAV’ın 8. Dönem Başkanı Taner Yönet Oldu

ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) Genel Kurulu 26 Kasım 2018 tarihinde YTÜ Makine
Fakültesi Dekanlık toplantı salonunda yapıldı. Mütevelli üyelerin katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul, Mütevelli
Heyet Başkanı Ersin GÖKBUDAK tarafından açıldı. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Metin DURUK faaliyet raporunu
sundu. Faaliyet raporu sunumundan sonra Komisyon Başkanları vakıf üyelerine komisyonların çalışmaları
hakkında bilgi verdiler. Toplantı sonunda Nilüfer EĞRİCAN’ın bir yıl aradan sonra sağlığına kavuşması adına
pasta kesimi ile kutlandı. ISKAV yeni dönem Başkanı, Taner YÖNET oldu.
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Metin Duruk, ekonomik daralma içinde olan ülkemizde geleceğe eğitim
ile hazırlanmanın ve örgütlenmenin önemi üzerinde durdu. Vakfın gelir kaynaklarının aktiviteler ile
gerçekleşeceğini ekledi ve yeni yönetime başarılar diledi.
ISKAV 8. Dönem Başkanı Taner YÖNET yaptığı konuşmasında; zor bir dönemde bu görevi aldığını, vakfın temel
gelirinin bağışlar olduğunu, bağışların yaygınlaştırılması ve başka bağış kanallarının açılması gerektiğini,
TAD Sertifikasyon, F-Gaz Projesi gibi programlardan gelir elde etmeye devam edeceklerini, yeni projeler için
çalışacaklarını, ifade etti.
ISKAV 8. Dönem Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;

Taner YÖNET-Başkan- (İSKİD-ESSİAD)
Sarven ÇİLİNGİROĞLU (TTMD)
Ahmet GÖKŞİN (ISISO)
Ayça EROĞLU (Systemair HSK)
Cem SAVCI (İSKİD)
Turgay KARAKUŞ (SOSİAD)
Nurettin ÖZDEMİR (Makro Teknik)
İsmet MURA (MTMD)
Metin DURUK (Friterm)

1) Turgay YAY (DAIKIN)
2) Hakan SEMERCİ (ESSİAD)
3) Ekrem ERKUT (DOSİDER)
4) Feridun ÖZGÜÇ (İTÜ Vakfı)
5) Ertuğrul ŞEN (İZODER) seçildi.
Denetleme Kurulu Asıl Üyeliklerine;
1) Ersan BAKANAY (NİBA)
2) Bayram KÖMÜRCÜ (ERBAY)
3) Cemal YILMAZ (FRİGOBLOCK)
Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklerine;
1) Alişan ERCAN (ERCAN TEKNİK)
2) Hasan HEPERKAN (YTÜ)
3) Akın KAYACAN (ESSİAD) seçildi.
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Üntes, Proje Firmalarının Yetkililerini Kahramankazan ve Saray’daki Fabrikalarında Ağırladı

12 Firmadan yetkililerin katılımı ile 19-20 Ekim tarihleri arasında Üntes ‘in Ankara Kahramankazan ve
Saray’daki fabrikalarında gerçekleştirilen ziyaretlerde proje firmalarının yetkililerine ürün grupları, üretim
teknolojileri, kalite standartları ve ürünlere ait sertifikasyon içerikleri ile ilgili bilgiler aktarıldı. İstanbul Bölge
Müdürü Hakan Dönmez, İş Geliştirme Sorumlusu Kerem Gürbüz ve Satış Sorumlusu Bülent Akkoç’un da eşlik
ettiği gezide proje firmalarının yetkilileri üretim sahalarının yanı sıra Üntes Performans Test Laboratuvarı
ve Araştırma Merkezini de gezme fırsatı buldular. Üntes ’in Ankara Saray’da bulunan Soğutma Grupları ve
Isı Pompası Sistemleri fabrikasına da ziyarette bulunan yetkililer bu fabrikada bulunan Soğutma Grupları
Performans Test Laboratuvarında incelemelerde bulundurlar. Müşteri odaklı çalışma felsefesiyle üretimlerinde
üst düzey kaliteye önem veren Üntes, laboratuvarları sayesinde üretimi tamamlanan cihazlarının, devreye
alma sırasındaki tüm riskleri ortadan kaldırıldığı, gerçek çalışma koşullarında ünitenin nasıl işleyeceğini ve
sert çalışma koşullarında ünite limitlerini önceden tespit edildiğini, böylelikle müşterilere daha kaliteli hizmet
sunulduğunu yetkililere aktardı. Ziyaret sırasında yapılan bir teste de eşlik eden yetkililer 1.050 kW A sınıfı
cihazımızın tüm şartlarını önceden görme fırsatı buldular.
Deplasmanlı Havalandırma Sistemleri Semineri Gerçekleştirildi
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği
tarafından düzenlenen, 2018-2019 Dönemi 2.
Semineri 17 Kasım 2018 tarihinde, “Deplasmanlı
Havalandırma Sistemleri” konusunda gerçekleştirildi.
MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi Ege Salonu’ndaki
etkinliğe, Konuşmacı olarak Mak. Müh. Mehmet
OSKAY katılırken Seminer Oturum Başkanlığını Mak.
Müh. Orhan GÜRSON yaptı.
Seminere, Isıl Konfor Parametrelerini anlatarak
başlayan Mehmet OSKAY, daha sonra ‘’Deplasmanlı
Üfleme Menfez Seçimi ve Türleri’’ hakkında bilgiler
verdi. “Havalandırma Sistemlerinin Avantaj ve
Dezavantajları” hakkında geniş bilgiler aktaran
Mehmet OSKAY, seminer sonunda katılımcılardan
gelen soruları yanıtlanırken Mak. Müh. Mehmet
OSKAY’a ve Mak. Müh. Orhan GÜRSON’a teşekkür
belgesi takdimiyle son buldu.
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ISK-SODEX
ISTANBUL 2019
Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım,
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın ve Güneş Enerjisi
Sistemleri Fuarı

2 - 5 Ekim 2019

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Büyükçekmece • İstanbul
sodex.com.tr

#isksodex
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Tel. +90 212 334 69 00
Fax +90 212 347 10 96
info@sodex.com.tr
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Destekleyenler
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Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.

T BAKAN

L

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TİCARET BAKANLIĞI

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

essiad

e-bülten
2 0 1 8 - 2 0 1 9 F u a r Ta k v i m i

1

IBATECH İZMİR

06-08 Aralık 2018

İZMİR

TÜRKİYE

2

HVAC R EXPO SAUDI 2019

28-30 Ocak 2019

RİYAD

S. ARABİSTAN

3

MEGA CLIMA

08-10 Şubat 2019

BAĞDAT

IRAK

4

26TH HVACR INT’L EXPO &
CONFERENCE 2019

13-15 Şubat 2019

KARAÇİ

PAKİSTAN

5

Climatization Madrid 2019

25 Şubat - 1 Mart 2019

MADRİD

İSPANYA

6

IBATECH ANKARA

07-10 Mart 2019

ANKARA

TÜRKİYE

7

ISH Frankfurt 2019

11-15 Mart 2019

FRANKFURT

ALMANYA

8

INTERBUILDEXPO

19-22 Mart 2019

KİEV

UKRAYNA

9

HVACR Vietnam 2019

27-29 Mart 2019

HO CHI MINH

VIETNAM

10

MEGA CLIMA

09-11 Temmuz 2019

LAGOS

NİJERYA

11

MEGA CLIMA

05-07 Eylül 2019

NAIROBI

KENYA

12

ISK-SODEX 2019

02-05 Ekim 2019

İSTANBUL

TÜRKİYE

13

EDIFICA 2019

02-05 Ekim 2019

SANTİAGO

ŞİLİ

14

Euroshop 2020

16-20 Şubat 2020

DUSSELDORF

ALMANYA
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