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Değerli Üyelerimiz,
Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sektörünün
ülkemizde ilk kurulan dernek olma hüviyetiyle 30. yılımızı tamamlamış
bulunuyoruz. Güçlü bir yapıya sahip olan Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme, Soğutma (EHİS) sektöründeki firmaları bünyesinde
barındıran Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), 17
Ocak 1990 yılında kurucu üyelerinin güç birliği ile yola çıkmıştır. 30 yıllık
zaman diliminde, ortak akıl ve birliktelikle çalışmalarımızı sürdürdük.
Geldiğimiz nokta başarılarla dolu bir geçmişe sahip olmanın gururunu bize
yaşatmaktadır.
Bölgesel bir dernek olarak başlayan çalışmalarımız, gerçekleştirdiğimiz
projelerle birlikte, kısa süre içinde ulusal ve uluslararası boyuta ulaşmıştır.

Temsil ettiğimiz sektörün ülke içindeki ekonomik ve sosyal gücünü
düşündüğümüzde, sorumluluklarımızın bilinciyle, tüm dernek çalışanlarımız, yönetim kurullarımız ve
üyelerimizle örgütlü ve özverili çalışmalarımızı sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bu örgütlü ve
özverili çalışmalarımız sonucu güçlü bir sivil toplum örgütü olduğumuzu görüyor, üyelerimiz ve sektörümüz
için önemli görevler üstleniyoruz.
Üyelerimizin, sektörümüzün ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, teknolojik kalkınma, istihdam, eğitim,
ekonomik gelişme, kaliteli iş gücü, etik değerler, örgütlenme, kümelenme için yaptığımız çalışmaların olumlu
sonuçlarını gördükçe daha da mutlu oluyoruz.
30 yılın ardından kurumsal yapısı ve “çağdaş sivil toplum kuruluşu” anlayışıyla yoluna devam eden ESSİAD;
seçkin üye portföyü, paydaşlarıyla olan güçlü ilişkileri, saygın imajı ve kurumsal hafızası ile sektörümüzün
önde gelen derneklerinden olmaya devam edecektir.
2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı olarak, bugüne kadar geldiğimiz noktada emeği olan başta
kurucu üyelerimiz ve yönetim kurulu başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, dernek üyelerimize,
sektörel, ulusal ve uluslararası paydaşlarımıza teşekkür ediyor saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum.
Nice başarılı 30 yıllara…
Saygılarımla,
Güray KORUN
Yönetim Kurulu Başkanı
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ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD, TOBB Tarafından Düzenlenen İklimlendirme Stratejisi Belgesi Hazırlıkları Kapsamında
Paydaş ve Firma Çalıştayları Toplantısında Yer Aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye İklimlendirme Meclisi, sektörün geleceğine yön vermek, büyüme
stratejilerini şekillendirmek, bunlar için gerekli olan eylem ve eylem sorumlularını belirlemek amacıyla
“İklimlendirme Stratejisi Belgesi” hazırlıkları çalışmaları yürütmektedir.
İklimlendirme Stratejisi Belgesi hazırlıkları kapsamında, sektör paydaşları ve firmalarının görüşlerini almak
üzere gerçekleştirilen çalıştayların ikinci ayağı İzmir’de 06 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN ve Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin
ERDOĞMUŞ’un katıldığı toplantıda TOBB’u temsilen İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı Metin AKDAŞ,
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan SEMERCİ, ESSİAD üyeleri, sektör firmaları, kamu
kurum ve kuruluşları, STK ve üniversite temsilcileri yer aldı.
Zobu Danışmanlık tarafından çalışmaları yürütülen çalıştayın sabahki bölümünde “Paydaş Çalıştayı”, öğleden
sonraki bölümünde ise “Firma Çalıştayı” gerçekleştirildi.
Çalıştayın açılış konuşması TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı Metin AKDAŞ tarafından
gerçekleştirildi. Sayın Akdaş konuşmasında ülkemiz için önemi gittikçe artan ikimlendirme sektörünün uzun
vadeli hedeflerinin oluşturulması ve bu hedeflere hangi stratejiler ile ulaşılacağı konusunda yol haritasının
belirlenmesi açısından bu çalışmanın önemli olduğunu vurgulayarak İstanbul ve İzmir’den sonra Ankara’da
da düzenlenecek olan çalıştayların çıktıları ile iklimlendirme sektörünün gelecek vizyonunun oluşturulacağını
belirtti.
Sayın Akdaş’ın konuşması sonrasında, İklimlendirme Stratejisi Belgesi hazırlıklarını yürüten Zobu Danışmanlık
firmasını temsilen Hakan ZOBU söz alarak strateji belgesinin hazırlanma metodolojisini çalıştay katılımcıları
ile paylaştı. Katılımcıların yoğun çalışmaları ve fikir alışverişleri sonrasında çalıştay sona erdi.
Bu vesile ile çalıştaya katılarak sektörümüzün gelecek planlamasına olan çalışmalara katkı koyan tüm katılımcılara
teşekkür ederiz.
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TOBB Tarafından Düzenlenen İklimlendirme Stratejisi Belgesi Hazırlıkları Kapsamında
Paydaş ve Firma Çalıştayları Toplantısından Görüntüler
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ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD Tarafından Düzenlenen BIM (Yapı Bilgi Modelleme) Süreci Bilgilendirme Semineri’nde
BIM Süreci ile ilgili Güncel Bilgiler Paylaşıldı

ESSİAD tarafından 14 Ocak 2020 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu’nda BIM (Yapı
Bilgi Modelleme) Süreci Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi. Bir yapı projesinin tasarımı, yapımı ve işletmesi
kısmına kadar olan tüm adımlarda aktif olarak kullanılan BIM süreci ile ilgili güncel bilgileri katılımcılara
aktarmak amacıyla düzenlenen seminerin açılış konuşması ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN ve
ESSİAD BIM Komisyonu Üyesi Burak SATOĞLU tarafından gerçekleştirildi.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN konuşmasında “ESSİAD, 1990 yılında kurulan ısıtma,
soğutma, havalandırma, klima sektörümüzün ilk derneği olup bu sene 30. Yılını kutlamaktadır. 30. Yıllık zaman
diliminde ortak akılla birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Bölgesel bir dernek olarak başlayan çalışmalarımız
gerçekleştirdiğimiz projeler ile birlikte kısa süre içerisinde ulusal ve uluslararası bir boyuta ulaştığını görüyoruz.
Temsil ettiğimiz sektörün ülke içindeki ekonomik ve sosyal gücünü düşündüğümüzde sorumluluklarımızın
bilinci ile örgütlü ve özverili çalışmalar gerçekleştiriyor, çalışmalarımız sonucu güçlü bir sivil toplum örgütü
olduğumuzu görüyoruz. Dünyada ve ülkemizde, yapı sektörünün en önemli güncel konularından biri olan BIM
konusunda da çok önemli bir etkinlik gerçekleştireceğiz.
Konusunda uzman olan birbirinden değerli konuşmacı konuklarımızın vereceği bilgilerle, BIM süreçlerini
anlamaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde, gerek ulusal, gerekse uluslar arası projelerin dışında kalmamak
için, kendimiz için çizeceğimiz yol haritasını kafamızda şekillendireceğiz. Bu seminer ile BIM konusunu tüm
boyutlarıyla ele alarak ve kafamızdaki birçok soruya cevap bulacağımızı umuyorum.” dedi.
ESSİAD BIM Komisyonu Üyesi Burak SATOĞLU konuşmasında “BIM konusu uzun zamandır dünyada çok
revaçta olan bir konu. İnşaat sektöründeki dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Dünyada
yeni gelişen bu trende ülkemizin kısa süre içerisinde adapte olacağına inanıyoruz. Bununla ilgili İzmir’de
süreçlerin farkındalığını arttırmak için gayret ediyoruz. İmalatçı firmaların özellikle ilk aşamada ürünlerinin
yurtdışındaki projelerde bilinirliğini arttırarak daha rahat pazarlayabilmelerini sağlayarak, diğer paydaşlarında
kendilerini bu sürece hazırlayabilmeleri için bir sistem oluşturma gayretindeyiz. Bununla ilgili fikirlerini bizlerle
paylaşmaları için aramızda olan uzman konuşmacılarımıza çok teşekkür ederim.” dedi.
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Öğleden önceki ilk konuşmacı olarak söz alan Doxa87 firmasından
Utku BAŞYAZICI yapı sektörünün de dahil olduğu dijitalleşme
sürecinde BIM kavramına olan ihtiyacı verdiği örneklerle anlattı.

Utku BAŞYAZICI
Doxa87

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden
Doç. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN, Türkiye’de ve yurtdışında
BIM sürecine adaptasyonun yaygınlaştığını gözlemlendiğini,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin BIM kullanımını bütün raylı
sistemlerde zorunlu hale getirildiğini, Bakanlıklar nezdinde de
çalışmalar yürütüldüğünü gözlemlediklerini söyledi.
BIM’in sadece 3 boyutlu bir model yapmaktan ziyade görünen
3 boyutlu modelin arkasındaki veri tabanının yönetilerek bilgi
alışverişi ve birlikte çalışmayı kolaylaştırmak için geliştirildiğini
belirterek BIM’in ana unsurları ve BIM’e geçiş süreci hakkında
bilgi paylaştı.

Doç. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

Öğleden sonra ilk konuşmacı olarak söz alan ve etkinliğin
düzenlenmesinde altın sponsor olarak katkı koyan CADBIM
firmasından Volkan ARIKAN CAD Modelden BIM Objeye geçiş
süreci hakkında bilgi verdi. BIMObject’in gerçek bir üreticinin
satışta olan ürününün BIM programlarında gerçek obje olarak
kullanılması amacıyla uygun formatlarda oluşturulan obje
kütüphanesi olduğunu belirterek bu platform sayesinde
kullanıcıların projeleri üzerinde istedikleri BIM nesnelerini bularak
eşleştirebileceğini, proje özelliklerine göre uyarlayabileceklerini
belirtti.
Etkinliğin düzenlenmesinde gümüş sponsor olarak katkı
koyan ProCS firmasını temsilen Serkan ELİBOLLAR söz
alarak imalatçılar için BIM akıllı eleman hazırlama süreçleri ve
Türkiye’deki mevcut çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Volkan ARIKAN
CADBIM

Serkan ELİBOLLAR konuşmasında BIM akıllı elemanlarını
tedarikçi ve imalatçı firmaların geliştirmesi gerektiğini, dijital
ürün yani BIM objesinin oluşturulmasında insan ve bilgisayarın
aynı seviyede ürünü algılaması eş seviyede bilgiye sahip olması
gerektiğini, BIM objesi dediğimizde geometrik özelliğinin ve
üzerinde dataların olması gerektiğini anlıyoruz dedi.

BIM konusunda İSKİD’in de yürüttüğü çalışmalar hakkında
bilgi veren Elibollar, 2015 yılında ProCS desteği ile çalışmaya
başladığını ve BIM Komisyonu kurdularını hatta bazı toplantıları
ESSİAD ile birlikte organize ederek toplantılar düzenlendiğini,
bu konuda devlet yardımı toplanması sonrasında İSKİD ile
Volkan ARIKAN
ortak bir UR-GE Projesi hazırladıklarını hatta bu sene de proje
ProCS
başvurusunu yenilediklerini belirtti. BIM’in bu projenin önemli bir
parçası olduğunu belirterek %75’e varan oranda devlet desteği
						 alınacağını katılımcılar ile paylaştı.
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Anel Group firmasını temsilen Ümit BALABAN söz alarak
BIM platformunda MEP imalatı hakkında konuşmacılara
bilgi verdi. Ümit BALABAN konuşmasında sahada inşaat
sürecine ait problemleri ve sebepleri BIM süreci ile minimuma
indirilebileceğini anlattı.

Ümit BALABAN
Anel Group

CADBIM Firmasından Teknik Destek ve Proje Müdürü Murat
ŞAFAK söz alarak CADBIM’in BIM sürecinde gerçekleştirdiği
çalışmalar ve yazılımlar hakkında sunum gerçekleştirdi.
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Dr.
Öğr. Üyesi Hasan Burak CAVKA BIM süreç yönetiminin proje
hedeflerinde son derece önemli olduğunu belirterek bütünleşik
tasarım yaklaşımında BIM kullanımının doğru projelerin ortaya
çıkması için büyük avantaj sağladığını belirtti.
Comas Mimarlık firmasından Anıl BAYBURTLUOĞLU söz alarak
BIM süreçlerinde algoritmik çözümler hakkında katılımcılara
bilgi verdi.

Murat ŞAFAK
CADBIM

CADBİM altın sponsorluğunda, ProCS ve Lotus Technic gümüş
sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi ile takip edildi.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN, BIM Komisyonu
Üyeleri Burak SATOĞLU ve Güçlü GÖKBERK’in konuşmacılara
ve sponsorlara teşekkür ederek plaketlerini takdim etmesi
sonrasında etkinlik sona erdi.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burak CAVKA
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi
Mimarlık Bölümü
Anıl BAYBURTLUOĞLU
Comas Mimarlık
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Temel Beceriler Odağında Müfredat Çalışmalarının Güncellenmesi Konusunda
Toplantı Gerçekleştirildi
09 Ocak 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri
Hazırlama Daire Başkanlığı tarafından 54 alanda
Temel Beceriler Odağında Müfredat Çalışmalarının
Güncellenmesi konusunda Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Alanı'na ait Soğutma İklimlendirme
Dalı'nın müfredat çalışması toplantısı gerçekleştirildi.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN, Okuldan
İşe Komisyon Başkanı A. Sait GÜRSÖZ, Komisyon Üyesi
Mustafa ÖZER, Vestel Akademi Kıdemli Teknik Eğitim
Uzmanı Tamer ŞİMŞEK’in katıldığı toplantıda müfredat
çalışması konusunda görevli olan Mimar Sinan MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölüm Şefi Ayhan
KARACA ile görüş alışverişinde bulunuldu.
Argemsan Eğitim Teknolojileri A.Ş. ile İş birliği Toplantısı Gerçekleştirildi
29 Ocak 2020 tarihinde Argemsan Eğitim Teknolojileri A.Ş.
Genel Müdürü Erkan ATİK, Proje ve Planlama Sorumlusu
Yeliz BAKIRLI, Proje Sorumlusu Eda KOÇ ile ESSİAD Proje
Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA toplantı gerçekleştirildi.
2014 yılında eğitim sektöründe hizmet vermek üzere Balıkesir’de kurulan, üniversite ve meslek liselerine
ısı transferi, akışkanlar mekaniği, termodinamik, yenilenebilir enerji, iklimlendirme, ısıtma sistemleri,
soğutma sistemleri, kontrol sistemleri, enerji verimliliği, sıhhi tesisat ve elektrik alanlarında eğitim setleri
üreten Argemsan akademik çalışmalarını hayata geçirmek isteyen yükseköğretim kurumları ve diğer eğitim
kurumlarındaki akademisyenler ve ÜR-GE çalışmasında bulunmak isteyen firmalar için TÜBİTAK, SAN-TEZ,
KOSGEB, Kalkınma Ajansı, BAP, İŞKUR, Avrupa Birliği Destek Fonları ve diğer uluslararası fonlardan destek
alarak Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucu projeler üretmekte ve bu tür projelerin özel deney ve test cihazı
üretimi faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Ayrıca uygulamalı yüksek lisans ve doktora projelerinde
danışmanlık ve uygulama hizmeti sağlamaktadır.
Venco Havalandırma A.Ş. Genel Müdürü Mustafa SEZER Oldu
Venco Havalandırma’da 2007 yılından itibaren Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapan Mustafa
SEZER, alınan Yönetim Kurulu kararıyla Venco Havalandırma A.Ş. Genel Müdürü oldu.
ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa SEZER 1992 yılında ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu, HVAC sektöründe 27 yıllık tecrübeye sahip.
2000 yılında üretim faaliyetlerine başlayan ve sektöre birçok yeni ürün sunan Venco Havalandırma; otopark
havalandırma sistemleri, fanlar, kanal ve santral tipi elektrikli ısıtıcılar ve ısı geri kazanım cihazlarının
tasarımını ve üretimini Turgutlu Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında yapıyor.
2019 yılında İmco ile birleşerek tek ve daha güçlü bir yapı olan Venco Havalandırma, Mustafa SEZER’i
Genel Müdürlük pozisyonuna getirerek dönüşüm sürecini devam ettiriyor ve sektörde orta ve uzun vadeli
hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.
ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa SEZER’e yeni görevinde başarılar dileriz.
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SAYMANDAN
Dernek çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için aidat ödemelerinin
zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle, 12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantımızda alınan
karar gereği; yıllık aidat ödemelerinin ilk taksidinin 30 Haziran 2020, ikinci taksidinin
ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi

Aidat ödemelerini gerçekleştiren üyelerimize teşekkür eder, henüz ödeme yapmamış
olan üyelerimizin taksit tutarının tamamını, varsa geçmişten gelen aidat tutarları ile
birlikte ödemeleri gerektiğini belirtiriz.

Dernek merkezimizden detaylı bilgi alabileceğinizi hatırlatır, 2020 yılının üyelerimize, sektör firmalarımıza
güzel günler getirmesini dileriz.
•

Havale ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz için banka bilgilerimiz:
TEB Manavkuyu Şubesi TR520003200035600000337481

•

Mail order ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz dernek merkezimizden bilgi alabilir.

Doğum Günü Tebrik Mesajları

www.essiad.org.tr

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Ocak ayında doğan;

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.

Can Hakan KARACA / Cantek
Dilek KUMLUTAŞ / Şahıs Üye
Doruk OFLAZ / Aldağ
Duygu ÖZTAŞ / Mekanik Tes.
Fikret ŞAHİN / FabricAir
Füsun AKDAŞ / Dinamik Isı
Hagop KARTUN / Karyer
Halit ŞAHİN / Onursal Üye
İbrahim İŞBİLEN / Ref
İbrahim Ü. TATLIDİL / Şahıs
İsmail ÖZAKŞEHİR / Ün-Sal
Kerim GÜMRÜKÇÜLER / İmbat
Mustafa ÇAĞLAYAN / Jet İklimlendirme
Mustafa KÜÇÜKARPACI / Buzçelik
Orhan EKREN / Şahıs
Ömer Sabri KURŞUN / Şahıs
Sarkis ŞAHAKOĞLU / Karyer
Serhan GÜNDOĞAR / Ekofin
Ümit ÇALLI / Tolerans
Vehbi AKYAR / Doğu
Yücel CANLI / Şahıs
Zülal DAVASLI / Friterm
İdari İşler Sorumlumuz Gülcan ÖRTEL ve Yayın
Kurulu Başkanımız Nilay TUTAN’ın doğum
günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.
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BİLGİLENDİRME
Gaziler İş Merkezi D Blok No:24 K:3 D:307’de
bulunan, ESSİAD’a ait ofisimiz kiracımızın
ayrılmasıyla 01.10.2019 tarihinden itibaren
kiralıktır. İlgililerin ESSİAD ile iletişim kurmaları
gerekmektedir.
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 Üyelerinden Cantek Group,
Farminova Markasıyla Avrupa’nın Aktif En Büyük Bitki Fabrikasını Kurdu
Gıda saklama ve işleme sektöründe uluslararası bir isim olarak kabul edilen Cantek Group, Farminova
markasıyla Avrupa’nın aktif en büyük bitki fabrikasını kurdu. 2.5 milyon Euro’luk bir yatırımla kurulan
Farminova bitki fabrikası proje tasarımı, üretimi, elektronik kontrolleri ve yazılımları ile yüzde 100 yerli ve
milli özelliğini taşıyor.
Yapay zekâ ile yönetilen ve yüzde 100’ü Cantek Group ürünü olan bitki fabrikası ile Cantek Group, Türkiye’de
ve dünyada 4’üncü tarım devriminin de kapılarını açma iddiasını taşıyor. Cantek Group Yönetim Kurulu Başkanı
Can Hakan KARACA hedeflerinin 5 yılda Afrika kıtası dahil dünyanın birçok bölgesinde 100 bitki fabrikası
kurmak olduğunu açıkladı.
Gıda Saklama ve İşleme Sektöründe uluslararası bir isim
olarak kabul edilen Cantek Group, Farminova markasıyla
Avrupa’nın aktif en büyük bitki fabrikasını kurdu. 2.5 milyon
Euro’luk bir yatırımla kurulan Farminova bitki fabrikası
proje tasarımı, üretimi, elektronik kontrolleri ve yazılımları
ile yüzde 100 yerli ve milli özelliğini taşıyor. Yapay zekâ ile
yönetilen ve yüzde 100’ü Cantek Group ürünü olan bitki
fabrikası ile Cantek Group, Türkiye’de ve dünyada 4’üncü
tarım devriminin de kapılarını açma iddiasını taşıyor. Cantek
Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca hedeflerinin 5 yılda Afrika kıtası dahil dünyanın birçok
bölgesinde 100 bitki fabrikası kurmak olduğunu açıkladı.
Farminova fabrikasında 365 gün 24 saat kesintisiz üretim yapılırken, özellikle yeşil yapraklı ürünler başta
olmak üzere bir dizi tarımsal ürün ekolojik tarım ortamına uygun bir üretim modeliyle tüketicilere ulaşacak.
Geleneksel sera işletmeciliğine de bir seçenek olarak gündeme gelen Farminova’da ilk etapta, marul, roka,
tere, ıspanak, kekik, fesleğen gibi yeşil yapraklı bitkilerin üretimine başlandı. Yeşil yapraklı ürünleri çilek,
mantar, domates, biber, patlıcan gibi ürünlerin izleyeceği bildirildi.
Yüzde 5 Su Kullanımı ile 365 Gün 24 Saat Üretim
Öte yandan topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda fotosentez
yöntemiyle yüzde 95 daha az su kullanılarak üretim yapılan Farminova
Bitki Fabrikası’nda, hiçbir zirai mücadele ilacına gerek duyulmadan (0
Pestisit) doğaya ve hiçbir canlıya zarar vermeden 365 gün 24 saat üretim
gerçekleşiyor.
Avrupa’nın en büyük bitki fabrikası Farminova’nın lansmanı, Cantek Group
Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan KARACA tarafından düzenlenen basın
toplantısı ile gerçekleştirildi.
Can Hakan Karaca, danışmanları Glenn BEHRMAN ve Christine
ZIMMERMAN LOESSL ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yaptığı
konuşmada, Cantek Group’un tarım devrimine, insanlığın geleceğine
ve gıda güvencesine katkıda bulunmayı görev bildiğini ve bugüne kadar
yaklaşık 60 ayrı ülkede 15 bin projeye imza attığını söyledi.
Farminova Bitki fabrikasının kuruluş aşamasında danışmanlık hizmeti
veren Alman Dikey Tarım Birliği Başkanı Christine ZIMMERMAN, dünyada
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tarım alanlarının dramatik biçimde azaldığını ancak dikey tarımın bunu değiştireceğini söyledi. Zimmerman,
dünyanın gıdada şeffaflığa ve güvene ihtiyaç duyduğu bir dönemde Cantek’in inovatif çalışmalarla kurduğu
Farminova gibi tesisleri çok önemsediğini kaydetti.
Farminova kıdemli danışmanı ABD’li Bitki Üretim Merkezleri ve Yeşillik Dağıtım Merkezleri zincirinin sahibi ve
işletmecisi Glenn BEHRMAN da, Farminova bitki fabrikasının fiyat ve ürün sürekliliği bakımından önemli bir
proje olduğuna dikkati çekti, bu tesis ile Türkiye’ye olan bakış açısının değiştirdiğini belirtti, “Öyle inanıyorum
ki Farminova, Türkiye’de başlayan tarım 4.0 hareketine çok önemli katkılarda bulunacaktır” dedi.
Doğu İklimlendirme Hollanda VSK 2020 Fuarı’nda
Doğu İklimlendirme, Hollanda VSK 2020 Fuarı’nda Avrupa
bölgesi için geliştirdiği yüksek verimli tavan ve yer tipi ısı
geri kazanım cihazlarını 4-7 Şubat 2020 tarihleri arasında
sergiliyor.
Doğu İklimlendirme bugün ürün gamında bulunan 130 farklı
ürün ile ihracata devam etmektedir. 2018 yılı itibari ile 3
kıtada 30’dan fazla ülkede ürün satışı gerçekleştiren Doğu
İklimlendirme İzmir merkezde bulunan dış ticaret ekibi ve
İran, Pakistan, Ukrayna, Rusya, Katar, Belçika ve Avusturya’da
bulunan partnerleri ile her geçen gün ihracat hedeflerine güçlü
adımlarla yürümektedir.
Doğu İklimlendirme, son yıllarda artan dış ticaret hacmiyle birlikte ihracatın toplam cirodaki payı %20
seviyelerine ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda ki hedefi, bu oranı %50’lere çıkararak Türkiye ihracatına daha
fazla destek olmak ve Dünya’da daha fazla mekanın Doğu ile nefes almasını sağlamaktır.
CIAT ve ALDAĞ A.Ş.’den Dev İş Birliği
Türkiye’nin öncü iklimlendirme şirketlerinden ALDAĞ
A.Ş., iklimlendirme sektörünün dünya çapındaki en
önemli oyuncularından biri olan CIAT ile başladığı
iş birliğini duyurmak üzere 28 Ocak 2020 tarihinde
Çırağan Sarayı’nda bir lansman toplantısı gerçekleştirdi.
Pek çok sektör temsilcisi, ALDAĞ ve CIAT iş ortaklarının
ilgi gösterdiği toplantı, ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı
Rebii DAĞOĞLU’nun açılış konuşması ile başladı.
Rebii DAĞOĞLU konuşmasında şunları söyledi:
“Tüm sektör ve medya mensuplarını bu güzel hadise
vesilesiyle burada ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ticari iklimlendirme alanında dünyanın
en büyük şirketi olan CIAT, 19 milyar dolar cirosuyla iklimlendirmeden soğutmaya, yangın ve güvenlikten
otomasyona kadar çok geniş bir ağa sahip bir grubun parçası. CIAT’ın gücü ve bize duyduğu güven ile ALDAĞ
A.Ş. olarak yıllar boyunca üzerine koyarak elde ettiğimiz saygın imajımız bir araya geldiğinde ortaya çıkacak
sinerjinin nelere vesile olacağını hepimiz göreceğiz.
ALDAĞ A.Ş., her zaman saygın ve güvenilir bir şirketti, tek eksiği değişimi tetikleyecek olan dinamizmdi. Üç
sene önce şirketin yönetimini devralmamla beraber şirkette bir değişim ve dönüşüm süreci başladı. Nitekim
bugün burada imzalayacağımız bu anlaşma bu sürecin meyvelerinden bir tanesi. ALDAĞ A.Ş.’nin gelecekteki
büyüme ve kalkınma stratejisinde sürdürülebilirlik kavramı önemli bir yer tutuyor.
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Sürdürülebilirlik kavramı ise bugün üç ana unsurdan
oluşuyor. Bu üç unsuru; enerji verimliliği, çevre
duyarlılığı ve dijitalleşme olarak sıralamak mümkün.
Tüm gelişim stratejimizi, bu üç unsura dayanarak ve
değer yaratarak belirliyoruz. Fiyata dayalı, nitelikten
uzak bir büyüme stratejisini asla benimsemedik ve
benimsemiyoruz. Nitekim CIAT’ın kurum kültürü
ve yönetim anlayışı bizim bu büyüme stratejimizle
paralellik gösterdiği için bugün bu ortaklığın imzasını
atıyoruz.
Bu anlaşma sadece bir iş ortaklığı imza töreni değil, bir
iş ortaklığı tanımından çok daha fazla anlamlar ihtiva
ediyor. Bunlara yakın zamanda tüm sektör şahit olacak” diye konuştu.

Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Stavros Tsavalos’a bıraktı. Tsavalos, “Bugün İcra Kurulu Üyesi Olduğum Aldağ
A.Ş. ye 2016’da danışman olarak geldim. O zamanlardan bu zamana şirket büyük değişim gösterdi. Öncelikle
çok güzel bir fabrika kurdu. CIAT ile kurulan bu ortaklık da ALDAĞ A.Ş.’nin gelişiminin bir göstergesi. Rol
alacağımız pazar sadece Türkiye pazarı değil, dünya pazarı, çözümler pazarı. CIAT da bir çözüm şirketi. ALDAĞ
A.Ş.’nin de bu çözümleri üretmek ve sunmak için avantajları var. Biz ürün değil, çözüm üretiyoruz. Dünyada
da trent bu yönde ilerliyor. Önümüzdeki dönemde pazarın çok güçlü olmayacağı aşikâr ama temel noktaları
gözden kaçırmamalıyız. ALDAĞ A.Ş., büyüme stratejisinde çözüm üretmeye ve değer yaratmaya odaklanıyor.
Dolayısıyla bu ortaklığın da büyüyeceğine inancım tam” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Tsavalos’un ardından CIAT Başkanı Didier GENOIS ise, “İmzaladığımız bu iş ortaklığı anlaşması, CIAT’ın
ALDAĞ A.Ş. ile Türkiye’deki varlığını güçlendirecek. Aldağ’ı çok uzun süre inceledik ve gözlemledik. Bizim için
bu pazardaki en doğru ortak olacağına karar verdik. Bu ortaklığa ve Aldağ A.Ş.’ye güveniyoruz. Çünkü doğru
kişilerin doğru çözümler üretmesini istiyoruz. Bugün burada adım attığımız ortaklık, ilişkimizin başlangıcı.
Önümüzdeki dönemde artacak ürün ve sistem çeşitliliği ile mühendislik bilgi ve birikimimizin birleşmesi,
ilişkimizin uzun soluklu olmasını sağlayacaktır” dedi. Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
Form MHI Klima Sistemleri’nden En Zorlu Şartlarda Bile Yüksek Verimlilikte Çalışan Qton Teknolojisi
Form Şirketler Grubu’nun ortağı Japon teknoloji devi Mitsubishi Heavy
Industries, geliştirdiği çevreci teknolojilerle verimi arttırırken, doğamızı
korumayı hedefliyor. MHI’nın en yeni ürünü havadan suya ısı pompası
Qton’un, CO2 gazını kullanarak sıcak su üretimi yapabilme teknolojisi
sayesinde gelecekte adından çokça söz ettirmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yılın başında Form ile MHI arasında imzalanan ortaklık
anlaşması kapsamında kurulan Form MHI Klima Sistemleri, Mitsubishi
Heavy Industries’in iklimlendirme sektöründeki yeni teknolojilerini
müşteri portföyüyle buluşturuyor. Uzun yıllardır dünyanın birçok
noktasında farklı yapılara etkili çözümler sunan Mitsubishi Heavy
Industries, doğa dostu ve enerji verimliliği yüksek ürünleri ile
iklimlendirme alanında yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor.
Zorlu şartlar altında bile maksimum performans
Mitsubishi Heavy Industries’in yeni ürünü havadan suya ısı pompası Qton, soğutucu akışkan olarak kullandığı
CO2 gazı ile 90°C’ye kadar sıcak su üretimi yapabiliyor. -25°C gibi oldukça düşük sıcaklıklarda bile yüksek
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performansı ile 90°C sıcak su sağlamaya devam edebilen Qton, bu sayede restorandan yemekhaneye,
otelden okul ve hastanelere kadar birçok alanda kolay kullanımlı, yüksek verimliliğe sahip, aynı zamanda
çevreci bir sıcak su çözümü sağlıyor.
Çevreci yapısı ve yüksek verimliliği ile alanında yeni bir yaklaşımı ortaya koyan Qton’un gelecekte adından
sıkça söz ettirmesi bekleniyor. CO2 gazını soğutucu akışkan olarak kullanan Qton, küresel ısınmaya standart
bir ısı pompasında kullanılan R410A gibi gazlardan 2088 kat daha az etki ediyor. Qton, günümüzde sıkça
duyduğumuz Global Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) hesaplanırken referans alınan doğal bir gaz olan CO2’yi
soğutucu akışkan olarak kullanıyor. Bu sayede bugünden yakın geleceğe kadar dünyayı korumak için alınacak
her türlü regülasyon kararına uygun bir ürün olarak öne çıkıyor ve bu alandaki teknolojik gelişmelere öncülük
ediyor. Sıcak su üretimi için kullanılan doğalgaz ve kazan gibi sistemlere alternatif olabilen Qton’un yapılan
analizlerde rakiplerine göre ilk yatırım maliyeti ve enerji tüketiminde büyük avantajlar sunduğu görülüyor.
Ayrıca Qton alandan tasarruf etme, bakım ve işletme kolaylığı gibi ölçülemeyen değerleri de beraberinde
getiriyor.
Mitsubishi Heavy Industries’in dünya çapında fark yaratan bu ürünü, kullandığı üstün teknoloji ve çevreye
duyarlılığından dolayı JSRAE En İyi Teknoloji ve Japon ECCJ Enerji Verimlilik ve Tasarruf Ürün Birinciliği
ödüllerinin de sahibi oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin desteği ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
tarafından hazırlanan “Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi” isimli çalışmaya link aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi
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