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Başkan’dan
Sevgili Üyelerimiz;
Bildiğiniz üzere iş kazaları
bir Türkiye gerçeği ve
maalesef ölümlü iş kazaları
konusunda dünya
üçüncülüğünü uzun
zamandır kimseye
kaptırmıyoruz, ancak hem
kanuni uygulamanın
ağırlığı, hem de zamanında
yetiştirilemeyecek olması
gibi etkenlere dair
sanayicilerden gelen
tepkilerden dolayı iş güvenliği ve işçi sağlığı
yasasının bir süre ertelenmesine karar verildi.
Konumuz ertelenmesi ya da ertelenmemesi değil,
ancak sizinle iş güvenliğine neden yatırım yapmamız
gerektiği konusunda âcizane fikrimi paylaşmak
isterim.
Firmamızda çalışan arkadaşlarla yaptığımız iş
güvenliği eğitimlerinden birisinde bir çalışanımız
konuyu ciddiye almayarak “binde bir olabilecek bir
şey için neden bu kadar önlem alıyoruz?” diye sordu.
Bence de binde bir olabilecek bir kazaydı, ve o
soruya o an “önlem önlemdir” diye cevap vererek
geçiştirdim, peki binde bir ne zamana denk geliyordu
ve aslında çok uzak gözüken bir risk için niye önlem
alıyorduk?
Bir örnekle açıklayayım; aklınızdan 1 ile 10 arasında
bir sayı tutun. Kaç tuttunuz? Okumaya devam
etmeden önce biraz düşünmenizi istiyorum, çok
yüksek ihtimalle 1 ve 10 sayılarını seçmediniz, peki
neden?
Hemen hemen herkes gibi bende arada bir şans
oyunları oynuyorum -kötü bir örnek verdiğimin
farkındayım, lütfen sabredin- ancak oynarken hemen
hemen hiçbir zaman 1 ve 49 rakamlarını
seçmediğimi fark ettim. 1 ve 49'u seçmezken neden
ortalardaki rakamlara odaklanıyoruz? Tamamen ilk
okulda öğrendiğimiz matematikten kaynaklanıyor.
İlkokula başladığımız günden itibaren bize sayıların
soldan sağa doğru ve çizgisel bir sıralama ile gittiği
öğretildi. Yani 1 ile 10 yazarken karışık bir sıra ile
değil, 1'i en sola 10'u ise en sağa gelecek şekilde
yazıyoruz. Birisi bize bir sayı tut dediği zaman ise
hemen gözümüzün önüne bu sıralama geliyor ve biz
olabildiğince ortaya yakın (genelde 3 ile 8 arası) bir
noktadan bir sayı seçiyoruz. Siz kaç tutmuştunuz?

Şimdi sayıları bir de şöyle düşünün; bu sayılar daire
şeklinde dizili olsaydı ve bu daire dönerken
parmağınızı dairenin üzerine koymanız istenseydi,
kaç gelirdi? Bende bilmiyorum, ama sorun şu ki daire
üzerinde 1 ve 10 rakamlarını seçme şansınız aynı
olurdu.
Şimdi bu dairesel modeli iş kazası riskleri için
uygulayalım. Bir işi yaparken, kazanın 1, 258, 576,
ya da 999'da olup olmayacağını, hatta herhangi bir
kaza olup olmayacağını dahi bilmiyoruz. Madem risk
1'de de 1000'de de aynı, neden “binde bir olur”
diyerek önlem almaya üşeniyoruz?
Para, eşya, makine ve her türlü emtia, yerine
konulabilir şeyler, ancak insan sağlığını her zaman
yerine koymak mümkün olamıyor ve insan sağlığının
şansa bırakılmayacak kadar ciddi bir konu olduğunu
düşünüyorum. Lütfen iş yerlerinizde iş güvenliğine
yatırım yapmaktan korkmayın, emin olun çok basit
bir uyarı levhasının bile aslında ne kadar önemli
olduğunu fark edip, uzun vadede ise hem
çalışanlarınızın sağlığı hem de firmanızın refahı
açısından ne kadar doğru bir karar verdiğinizi
göreceksiniz.
Sevgilerimle,
Ömer BARLAS
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

ESSİAD’dan Haberler
Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından akredite edilen
ilk kümelenme uzmanları olan Ege İhracatçı Birlikleri
uzmanları ile gerçekleştirilen küme kıyaslama
çalışması sonucunda derneğimiz Avrupa Küme
Analizleri Sekretaryası (European Secretariat for
Cluster Analysis-ESCA) tarafından bronz kalite
etiketiyle ödüllendirildi.

“Küme Kıyaslama Çalışması” kapsamında,
ESSİAD'ın aktiviteleri, süreçleri ve iç yönetim
mekanizmaları Avrupa'da toplamda incelenen 350
küme kuruluşu ile kıyaslandı.
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Kalite Sertifikasını T.C.
Ekonomi Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Sayın
İbrahim ŞENEL'den
derneğimiz adına alan
Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın Akın
KAYACAN, “Aldığımız
bronz kalite etiketi ve Ege
İhracatçı Birlikleri ve ESCA tarafından geliştirilen
önerilerin de dikkate alınmasıyla yüksek kalitede bir
küme yönetim mekanizmasıyla dünya standardında
başarılı bir küme olmak üzere çalışmalarımıza hız
verdik. Katıldığımız küme kıyaslama çalışması
sayesinde hem diğer kümeleri hem de kendimizi
daha iyi tanıma, değerlendirme ve eksiklerimizi
tespit etme şansı bulduk. Bundan sonraki süreçte,
daha iyi bir yönetim mekanizmasıyla üyelerimize
daha iyi hizmet sunarak küresel pazarda hem
üyelerimizin hem de kurumumuzun daha başarılı ve
rekabetçi olabilmesi için çalışmalarımıza devam
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çalışmanın sonucunda derneğimizin gelişim alanları
belirlendi ve küme ve hizmet mükemmeliyeti yolunda
atılan bu ilk adım ile çalışma ve yönetim
mekanizmaları Avrupa'daki iyi örneklerle kıyaslandı.

Ayrıca ilgili toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız
Sayın Akın KAYACAN tarafından EHİS Kümesini
tanıtan Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamış
olduğumuz sunum gerçekleştirilmiştir. Konferans
sunumunu web sitemizden inceleyebilirsiniz.

04 Haziran 2013 Salı günü Ekonomi Bakanlığınca
yürütülen, Avrupa Birliği tarafından desteklenen
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında
organize edilen "Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği
Konferansı" Gala Yemeğinde ESSİAD Türkiye'de
küme yönetimi mükemmeliyetine ilk adımı atan küme
organizasyonlarından biri olarak ödüllendirildi.

EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz
ile ilgili gelişmelerin de katılımcılara aktarıldığı
sunumda derneğimizin faaliyetleri tüm katılımcılar
tarafından beğeni toplamıştır.
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02 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen EBSO
seçimleri ve görev dağılımları sonrasında EBSO
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender
YORGANCILAR'ı ziyaret eden derneğimiz, EHİS
sektörü ve dernek projelerimiz ile ilgili görüşme
gerçekleştirmiştir.
Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız ve
EBSO Sayman Üyesi Sayın Hüseyin
VATANSEVER'in de katıldığı toplantıda, EBSO'nun
geçtiğimiz dönemde derneğimize ve sektörümüze
olan desteği için teşekkür edilmiştir. EBSO 20132016 döneminde de, önceden olduğu gibi derneğimiz
ile olan işbirliğinin ve dayanışmanın devam etmesi
temenni edilerek, derneğimizin sektörümüze ve
şehrimize katkı yapacak her türlü
faaliyetinde
EBSO'yu yanında hissetmesinin ESSİAD'a güç
katacağı ifade edilmiştir.
04-05 Haziran 2013 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı
tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Rekabetçilik
ve İşbirliği Konferansı kapsamında derneğimize
takdim edilen Küme Mükemmelliyet Ödülü ve EHİS
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz ile ilgili
gelişmeler ile birlikte sektörün en önemli
ihtiyaçlarından biri olan eğitimli personel ihtiyacı,
mühendislik eğitimi ve sektörümüzün tanıtımı
konusunda Meslek Yüksekokulları ile yapmış
olduğumuz çalışmalar konusunda bilgiler
aktarılmıştır.
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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanlığı'na yeniden
seçilen ve 2013-2017 Dönemi boyunca görevine
devam edecek olan İzmir Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Ekrem DEMİRTAŞ'ı ziyaret
eden derneğimiz, EHİS sektörüne yönelik projeler ve
sektör fuarlarına katılım konularında görüşmeler
gerçekleştirdi.
Derneğimiz ve İZTO 55. Meslek Komitesi Üyemiz
Sayın Kerim GÜMRÜKÇÜLER'in katılımları ile
gerçekleştirilen toplantıda, derneğimizin EHİS
sektörüne yönelik düzenlenen fuarlarda İZTO'nun
desteklerinden faydalanması, yeni projelerde İZTO
ile gerçekleştirilebilecek işbirliği çalışmaları ve
yurtdışındaki ticaret odaları ile ilişkiler masaya
yatırılmıştır.
Derneğimizin aldığı küme mükemmeliyet ödülü ve
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı çalışmalarımız
ile UR-GE Projemiz kapsamında gerçekleştirmiş
olduğumuz faaliyetlerin aktarıldığı toplantıda, İZTO
işbirliğiyle daha çok faaliyet gerçekleştirmenin
derneğimizin altyapısını güçlendireceği
görüşülmüştür.
Özellikle İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) kuruluşu
olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (EKOSEM)'nden UR-GE Projemiz
kapsamında aldığımız eğitimlerden memnuniyetimiz
ifade edilmiş, gelecek projelerde İZTO ile daha sıkı
işbirliği içinde olmaya karar verilmiştir.
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ve küme çalışmalarımız hakkında görüş alışverişi
yapılan toplantıda EİB Uzman Yardımcısı Sayın Eda
DİNER'in de katılımları ile Şube Müdürü Sayın Ekin
TAŞKIN'a derneğimize olan katkılarından ve
desteklerinden dolayı plaket takdim edilmiştir.
Sayın Taşkın, yurtdışındaki başarılı küme
örneklerinden biri olan Danimarka Kümesi'nin
çalışmaları ile ilgili derneğimize özel vereceği
seminer ile ilgili bilgi aktarmıştır.

Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Mustafa TÜRKMENOĞLU ve Şube Müdürü Sayın
Ekin TAŞKIN'ı ziyaret eden derneğimiz, ESSİAD
faaliyetleri ve EHİS sektörü hakkındaki gelişmeleri
paylaşmıştır.
Türkiye'nin 2023 yılı için 500 milyar dolar ihracat
hedefi bulunduğunu hatırlatan Sayın Türkmenoğlu,
"İhracatçı birliklerinin, sektörün tüm üyelerinin bir
araya geldiği ve ihracatın sorunlarının görüşüldüğü,
bir sinerjinin ortaya çıktığı bir ortamı sağladığını
belirtti. Ege Bölgesi olarak 100 milyar dolar ihracat
gerçekleştirebilecek potansiyeli ortaya koymak
istediklerini" belirtti. ESSİAD olarak URGE projemiz
ile Türkiye'de 5 milyar USD olan sektör ihracatının
2023'de 25 milyar USD hedefine ulaşmasına katkı
sağladığımızı ilettik.

Derneğimiz, 2013 yılı ziyaret programı kapsamında,
KOSGEB Güney Hizmet Merkezi Müdürü Sayın
Mustafa ÇANAKÇI'yı ziyaret etmiştir.
İlgili toplantıda, KOSGEB destekleri ve ESSİAD
faaliyetleri hakkında görüşme gerçekleştirilmiştir.
Sayın Çanakçı ile işbirliği konuları belirlenmiş ve
üyelerimizin yararına olabilecek desteklerin
tanıtılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

UR-GE Projemiz kapsamında derneğimize takdim
edilen küme mükemmelliyet ödülü olan bronz etiket
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EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz
ile ilgili görüşmek ve kurulum aşaması ile ilgili bilgi
almak üzere Avabis Firmasından Sayın Ahmet
DİZMAN ve yurtdışında faaliyet gösteren GZ Lans
firmasından Sayın Mr. Luo ve Mr. Tang dernek
merkezimizi ziyaret etmiştir.

EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz
kapsamında CSA Group-Alman Emitel AG
firmasının CEO'su Sayın Dieter FRÖLİCH, EmitelTürkiye Ülke Müdürü Sayın Mert S. CAN, İnovia
Danışmanlık Sayın Tuncay ÇAĞATAY'ın katılımları
ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

İlgili toplantıda, GZ Lans firması sunum yaparak
üretim tesisleri ve çalışmaları hakkında bilgi vermiştir.

1 8 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen
toplantıda, CSA Group tarafından sunum yapılarak
çalışmaları ve dünya üzerinde yer alan
laboratuvarları hakkında bilgi verilmiştir.
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Derneğimizin 01 Haziran 2013 tarihli 12. Olağan
Yönetim Kurulu toplantısı, Balıkesir'de, Yönetim
Kurulu Üyelerimizden Sayın Selçuk SAVAŞ'ın
Savaşlar Tesisat ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
firmasında gerçekleştirilmiştir.
İlgili toplantı, Yönetim Kurulu ziyaret programımız,
ESSİAD Genç Girişimciler Kurulu (GGK) faaliyetleri
ve gündem doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
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T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen URGE Projemizin danışmanlık programı kapsamında,
11 Haziran 2013 tarihinde İhracat Koçluğu
Danışmanlık Programı desteğinden yararlanacak
olan Messan Soğutma San. Ltd. Şti., Emsaş A.Ş. ve
Türkoğlu Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları ziyaret
edilmiştir.
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paydaşlarımızdan beklentiler aktarıldı. Sayın Ersin
sunumunun devamında, 12 Mayıs 2013 tarihinde
gerçekleştirilen Vatandaş Toplantısı'nın mesleki
eğitim ve istihdamla ilgili sonuçları hakkında bilgi
verdi.

Hazırlıkları İZKA koordinasyonunda sürdürülen
2014-2023 İzmir Bölge Planı (İZBP) çalışmaları
kapsamında, ilgilileri bilgilendirmeye ve katkılarını
almaya yönelik katılımcı çalışmalar devam ediyor. Bu
çerçevede, derneğimiz 18 Haziran 2013 tarihinde
EBSO'da düzenlenen "İstihdam ve Mesleki Eğitim
Çalıştayı"nda yer aldı.
İzmir'de işgücü piyasası ve mesleki eğitim
konularıyla ilgili olarak faaliyet gösteren kamu
kurumları, özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve
STK temsilcilerinden oluşan 35 kişinin katılım
sağladığı çalıştay, İZKA Genel Sekreteri Sayın Doç.
Dr. Ergüder CAN'ın İzmir'de istihdamı geliştirmenin
ekonomik gelişme ve sosyal kalkınma açısından
önemini vurguladığı açılış konuşmasıyla başladı.
Yüksek işsizliğin İzmir'in öncelikli sorunları arasında
yer alması dolayısıyla İZKA'nın istihdamı
geliştirmeye yönelik çalışmaları yakından takip
ettiğini ve desteklediğini belirten Can, konunun Bölge
aktörleri tarafından eşgüdüm halinde ele alınmasının
önemine dikkat çekti. Açılış konuşması, mesleki
eğitimin ve istihdamın geliştirilmesine yönelik
işbirliğinin ve sahiplenmenin planlama sürecinde
olduğu kadar uygulama sürecinde de korunmasının
önemi vurgulanarak tamamlandı.
Çalıştayın, katılımcıları bilgilendirmeye yönelik ilk
bölümü, İZKA Planlama, Programlama ve
Koordinasyon Birim Başkanı Sayın Sibel ERSİN
tarafından gerçekleştirilen İZBP çalışmalarına ilişkin
süreç sunumu ile başladı. Sunumda, planlama
sürecinde yapılan bilimsel analizler, halihazırda
gerçekleştirilen ve planlanan katılımcı çalışmalar ile

Bilgilendirme bölümü, 2013 İzmir Mevcut Durum
Analizinin istihdam ve mesleki eğitime ilişkin temel
bulguları sunumuyla devam etti. Sunumda, İzmir'in
%14,8 işsizlik oranı ile Türkiye'de işsizlik oranı en
yüksek olan ikinci İstatistiki Bölge Birimleri
Sınıflandırması (İBBS) Düzey-3 bölgesi olduğu
belirtilerek bu durumun temel nedeninin ilde
işgücüne katılımın ülke ortalamasının üzerinde
olması ve istihdam oranının göreli olarak yüksek
katılımı karşılayamaması olduğu ifade edildi. İZBP
hedeflerinin oluşturulmasına ışık tutan Mevcut
Durum Analizi bulgularının sunumunun ardından
2014-2023 İZBP kalkınma çerçevesinin öncelikleri
ile istihdam ve mesleki eğitimle ilgili hedefleri
katılımcılarla paylaşıldı.
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ESSİAD KURUMSALLAŞIYOR!
2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulumuz olarak
ESSİAD kurumsal yapısının geliştirilmesi ile ilgili
çalışmalarımız devam etmektedir.
Kurumsal kimliğe geçişimizdeki amaç
derneğimizin dolayısıyla üyelerimizin
güçlenmesidir. Bu çalışmalar ile derneğimize
üyelerimizin daha çok sahip çıkması ve sektörel
platformlarda, dernek çalışmalarımızda daha
fazla üye tarafından temsil edilmesi
hedeflenmektedir.
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Derneğimize mali katkı sağlayacak olan
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.

Bu nedenle, kurumsal üyelik ile ilgili
desteklerinizi rica ederiz.
Web sitemizde yer alan hızlı linkler başlığı
altındaki bilgiler sürekli güncellenmektedir.

Üyelerimizin bilgilerinin yer aldığı, Türkçe ve
İ ng i l i z c e ol a r a k h a z ı r la n a n Ü y e P r of i l
Kataloğumuzu www.essiad.org.tr adresimizden
inceleyebilirsiniz.

Sayman’dan
Hatırlatma
Derneğimizin mali durumu göz önünde bulundurularak 2013 ve geçmiş dönem aidat ödemelerini
yapamamış olan üyelerimizin ödemeleri konusunda dernek merkezimizle irtibat kurmalarını önemle
rica ederiz.

"2013 yılı ikinci taksit aidat ödemelerinin
01 Temmuz - 31 Temmuz 2013 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir."
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Doğum günü Tebrik Mesajları

Yeni Üyelerimiz

Dernek Üyelerimizden;

Derneğimize tüzel üye olarak başvuruda bulunan;

Sayın Ali Kemal DUMAN,
Sayın A. Emre AKDOĞAN,
Sayın Yusuf TÜRKOĞLU,
Sayın Tufan TUNÇ,
Sayın Musa Ferit ÖZKAN,
Sayın Ahmet TAŞLIOĞLU,
Sayın Ömür DÜZTAŞ,
Sayın Arif HEPBAŞLI,
Sayın Kirami KILINÇ,
Sayın Murat ÜNLÜ,
Sayın Erdal TEKAN
ve Mali İşler Sorumlumuz Sayın Murat GÜLER'in
doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler
geçirmelerini dileriz.

Ontek Teknolojik Tesisat Sist. ve İnş. Turizm Mak.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
firmasının üyeliği tamamlanmıştır.
Yeni tüzel üyemizi derneğimizin çatısı altında görmekten
büyük onur duyduğumuzu belirterek aramıza hoşgeldiniz
diyoruz.

1990

BİZİ TAKİP EDİN!

şYeni ürünlerinizin e-bültenimizde tanıtımının
yapılması hususunda derneğimiz ile irtibat
kurabilirsiniz.

Sosyal Medyada ESSIAD
İzmir Endüstriyel Havalandırma
İklimlendirme Soğutma Kümesi ile ilgili
gelişmeleri facebook grubumuzdan
takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı:essiad

Soğutma Dünyası Dergimizin yeni sayısı
hazırlanmaya başlamıştır. Yayınlanmasını
istediğiniz firma haberleri, ürün tanıtımları ve
reklamlar ile ilgili derneğimiz ile irtibat kurabilirsiniz.

Sosyal, eğitim, fuar vb. genel
duyurularımızı derneğimizin twitter
adresinden takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı : essiad
Etkinliklerimize ait videoları
youtube adresimizden takip
edebilirsiniz.
Kullanıcı adı: essiad1990

Soğutma Dünyası Dergisi dağıtım listemize
eklenmesini istediğiniz kişi, kurum ve kuruluşların
iletişim bilgilerini dernek merkezimize bildirmenizi
bekliyoruz.

Sektörden Haberler
22. Yılında Dinamik Yalıtım İZKA ile Yeni Bir
Projeye İmza Attı
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yatırıma başlandıktan 6 ay sonra Haziran ayında
üretime başlamıştır.
Aynı yıl içerisinde Gezer Kafa Pres, Dilimleme ve
Ebatlama makineleri gibi makine parkuruna kattığı
yeni makinelerle yatırımlara ara vermeden devam
etmektedir.
Bugün Tire Organize Sanayi Bölgesinde 14.000 m²
kapalı, 12.000 m² açık, toplam 35.000 m² alanda
kurulu modern tesisleriyle 30.000 m³'yi bulan
depolama hacmine sahip bir üretici firma olarak
faaliyet göstermektedir.

Dinamik Isı Yalıtım A.Ş. İzmir Kalkınma Ajansı'nın
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri proje
çağrısında Çatı Uygulamalı Güneş Santrali
Projesini sundu. Proje İZKA tarafından
desteklenmeye değer bulundu.
Projenin genel hedefi; enerjide dışa bağımlılığı
azaltmak ve enerji üretim maliyetlerinin azalmasına
katkıda bulunmak olup, projede fosil kaynaklar yerine
yenilenebilir kaynaklardan enerji üreterek, elektrik
üretmek üzere ithal edilen doğal gaz kullanımı önemli
miktarda azaltmaktadır. Bu hedeflere katkıda
bulunması için Tire'de yer alan fabrikanın çatısında
fotovoltaik sistemler ile elektrik üretimi sağlanacaktır.
Proje kapsamında kullanılacak olan Çatı Uygulamalı
Güneş Santralinin (Fotovoltaik sistemler) gücü 499
kWh ve yıllık enerji üretim gücü 701.000 kWh
olacaktır. Dinamik Isı, 2012 yılında 2.000.000 kWh
elektrik enerjisi tüketmiş olup Pv ile elektrik üretimine
geçildiğinde, doğalgaz kullanımının yaklaşık olarak
70.000 m³ azalması beklenmektedir. Makro boyutta
düşünüldüğünde ise, enerjide dışa bağımlığı bir
nebze de olsa azaltarak İzmir ve ülke ekonomisine
katkı sağlanacaktır.
Ayrıca, İzmir'in önemli enerji potansiyelinden
yararlanılarak hazırlanan proje, firmanın rekabet
yeteneğini arttırarak iş hacminin genişlemesine;
istihdam, tedarikçi ve ihracat hacminin artmasına
katkı sağlayacaktır.
Yalıtım sektöründeki 22 yıllık sanayici geçmişi ve
edindiği tecrübe ile sürekli yeni üretim alanlarına
açılan firma 2010 yılında bir yatırım kararı alarak
10.000 m² açık alan üzerinde, 5.000 m² kapalı alana
sahip tesiste üretimi yapılacak olan DYNAFOAM
BOARD markalı XPS mantolama ve ısı yalıtım
ürünleri için yeni fabrika inşaatına başlamış, ve

HVAC sektöründe önemli markaları bünyesinde
bulunduran firmanın ürün portföyünde 4000'nin
üzerinde malzeme kalemi bulunmaktadır. 2012
yılında sismik titreşim ve ses yalıtımı önemini ve
sektördeki eksikliğini gören firma dünyada bu
konuda en iyilerden olan MASON INDUSTRIES
firmasının Ege ve Akdeniz Bölge Temsilciliğini
üstlenmiştir.
Yeni yatırımı olan bu proje kapsamında kurulacak
olan fotovoltaik sistemler, fabrikada bulunan XPS ve
PE olarak faaliyet gösteren iki ayrı ünitenin, PE
ünitesinde kullanılacak ve bu üniteye enerji
aktaracaktır.
Santralin kurulması ile elektrik tutarından 250.000
TL/yıl tutarında tasarruf sağlanacaktır. Bu da
firmanın üretim maliyetlerini azaltacak ve rekabet
avantajı elde edilmesini sağlayacaktır. Firma daha
düşük maliyet avantajı ile yeni yatırımlar yapma
şansı yakalayacaktır.

Sektörden Haberler
İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) 100 Kişilik
Kalkınma Kurulu'nun Başkanı ve İZKA'nın 3
Yönetim Kurulu Üyesi, 25 Haziran 2013 Tarihinde
Yapılan Seçimle Belirlendi.
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gurur duyuyorum. İçinde rektörlerin,
kaymakamların, sivil toplum kuruluşlarının ve
bürokratlarının olduğu 100 kişilik kurulun başkanı
olmak çok önemli. Kurul olarak en kısa sürede
kaldığımız yerden çalışmalara devam edeceğiz. 4
Temmuz'da bir çalıştay yapacağız. 2013 yılı İzmir
için önemli. Hem EXPO 2020'yi takip ediyoruz hem
Türkiye İktisat Kongresi'ni İzmir İktisat Kongresi
olarak 5. kez İzmir'de düzenleyeceğiz. Türkiye'nin
2023 hedeflerini tutturmada kalkınma ajanslarına
büyük görev düşüyor. İZKA yine bu konuda öncülük
yapacak, diğer ajanslara örnek olacak" dedi.
Kalkınma kurulları ile ilgili birkaç yasal değişiklik
taleplerinin olduğunu söyleyen Çolakoğlu, kalkınma
kurullarının daha denetleyici ve etkin olması için
Kalkınma Bakanlığı nezdinde çalışmaları
sürdüreceklerini söyledi.
Yönetim Kurulundan Ortak Hedef: Marka Kent

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans
Salonu'nda yapılan Kalkınma Kurulu toplantısını
Sayın İzmir Valisi Mustafa TOPRAK yönetti. İzmir
Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanlığı
seçimlerinde Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği
Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve 3 yıldır İZKA
Kalkınma Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Sayın Kemal
ÇOLAKOĞLU, Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Sayın
Abdurrahman ÇABUK ile Türkiye Hizmet Gönüllüleri
Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Nezaket
Emine ATASOY yarıştı. 100 oyun kullanıldığı
seçimlerde Sayın Kemal ÇOLAKOĞLU seçimi
kazandı.
İZKA Kalkınma Kurulu, İZKA Yönetim Kurulu'nun 8
kişilik üyesinden kalkınma kurulunu temsil edecek 3
üyenin seçimi de yaptı. Bu seçimde ise İzmir Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın
Zekeriya MUTLU, Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve
İşadamları Federasyonu (ESİDEF) Kurucu Başkanı
ve Alfemo Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Ramazan DAVULCUOĞLU, Gediz Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı ve Kavuklar Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Abdullah KAVUK seçimleri
kazandı.
Çalışmalara Kaldığımız Yerden Devam Edeceğiz
Seçimlerden sonra açıklama yapan Çolakoğlu,
"İZKA, Türkiye'ye örnek olacak şekilde demokrasi
güzelliği sergiledi. Tabi ki, başkan seçildiğim için çok

İZKA Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Sayın
Ramazan DAVULCUOĞLU, "Güzel bir seçim oldu.
Seçim demokrasi içinde geçti. Şimdi çalışma
dönemi. En başta üretimi, istihdamı ve ihracatı
artırmak için İZKA lokomotif görevi üstlenecek.
Temel hedefimiz İzmir'i marka kent yapmak,
İzmir'den markalar çıkmasını sağlamak olacak.
Farklı sektörlerde yeni ve uluslararası markalar
oluşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
İZKA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah KAVUK
da İzmir'e faydalı işler yapacaklarını söyledi.
Üniversite-sanayi işbirliğini İZKA'da hayata geçirip,
güzel bir sinerji oluşturmak istediklerini söyledi.
Kavuk, "İzmir ile ilgili güzel olan her şeyin
yanındayız. İzmir'i marka ve gözde bir şehir
yapacağız. Daha kalkınmış bir İzmir hayal ediyoruz"
diye konuştu.
İZKA Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yeniden seçilen
Sayın Zekeriya MUTLU, "Minnettarlığımı
sunuyorum. Bugüne kadar İzmir'in bölgesel
kalkınmasında üzerimize düşen görevi yapmaya
gayret ettik. Bugünden sonra da görevimize layık
olmaya ve bölgesel kalkınma planına uygun olarak
çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Sektörden Haberler
İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu
(İEKKK) Toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası
Kültür Merkezi'nde Yapıldı

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU, Gaziemir'de
yapımını başlanan fuar alanında kongre merkezi ve
oteli kar paylaşımlı yapılıp yapılamayacağı
noktasında çalışma yaptıklarını belirterek, "Fuarla
birlikte kongre yapmak ayrı bir özellik. Burası, büyük
bir fuarlarla ve her haftada bir fuar yapma noktasına
gelirse otel ve kongre merkezini belli oranda hasılat
paylaşımı olarak verebilir diye düşünüyoruz. Bunu
biz de yapabiliriz ancak İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin otel işletmesi doğru değil. Bunun
profesyonel bir kadroyla sağlıklı şekilde yönetilmesi
gerekiyor. Her konuda olduğu gibi özel sektörle
birlikte yapmak istiyoruz. Otel ve kongre merkezini
hasıla paylaşımlı şekilde, mesela yüzde 50-50
şekilde, verebiliriz" diye konuştu.
Fuar alanındaki zeytin ağaçlarının sökülüp başka
yere nakledilmesiyle Gezi Olayları'ndaki ağaçları
karşılaştırılamayacağını belirten Kocaoğlu, "Biz ağaç
katliamı yapmıyoruz. Elma ile armudu karıştırmamak
gerekiyor. Buradan sökülen ağaçlar Kadifekale'ye
dikildi" dedi.
Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gelen
büyükşehir belediyesine kara çarpmak için gelinden
geleni yapıyor. Bizim ağaca ve kente nasıl baktığımız
belli. Gaziemir'deki Fuar Alanı ile Gezi Parkı ile hiç
alakasının olmadığını dünya alem biliyor. Biz buna
cevap vermiyoruz" şeklinde konuştu. Kocaoğlu,
geçtiğimiz günlerde İzmir'in EXPO adaylığı için
Paris'te gerçekleştirilen sunumun son derece
başarılı geçtiğini belirtti.
Kocaoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün İzmir'de
gerçekleştireceği toplantıyı iptal ettiğini hatırlatarak,
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"Aslında dün, bugün ve yarın yapılacak olan toplantı
Eylül ayına ertelendi. Bu erteleme Gezi Parkı olayları
kapsamında oldu" ifadesinde bulundu.

Körfez projesiyle ilgili olarak 26 Haziran 2013'de
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ÇED sunumu
yapılacağını hatırlatan Kocaoğlu, verilecek karar
sonrası çalışmalara 4-5 yıl önce planlandığı şekilde
devam edeceklerini söyledi.
Kocoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin A (artı-artı)
ile en yüksek puanın bir altında olduklarını
vurgulayarak, bunun İzmirliler sayesinde
gerçekleştiğini kaydetti.

Sektörden Haberler
Enerjide Yerli Kaynaklar Gelişecek
Türkiye'nin geçen yıl 57 bin 58 megavat olan
elektrik kurulu gücü, 2018'de 78 bin megavata
ulaşacak. Doğalgazın elektrik üretimindeki payı
yüzde 41'e çekilecek, yenilenebilir kaynakların
elektrik üretimindeki payı yüzde 29'a çıkacak.
Onuncu Kalkınma Planı'na
göre, 2014-2018 yılları
arasında enerjinin nihai
tüketiciye sürekli, kaliteli,
güvenli, asgari maliyetlerle
arzı ve enerji temininde
kaynak çeşitlendirmesi esas
alınacak.
Bu dönemde, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını
mümkün olan en üst düzeyde değerlendiren, nükleer
teknolojiyi elektrik üretiminde kullanmayı öngören,
ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı
destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini
asgariye indiren, ülkenin uluslararası enerji
ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi
bir enerji sistemine ulaşılması amaçlanıyor.
Plana göre, 2012'de 241 bin 949 gigavatsaat (GWh)
olan elektrik enerjisi talebi 2018'de 341 bin GWh'a
çıkacak. Geçen yıl geçen yıl 3 bin 231 kilovatsaat
(kWh) olan kişi başı elektrik enerjisi tüketimi 2018'de
4 bin 241 kWh'a ulaşacak.
Doğalgazın elektrik üretimindeki payı geçen yıl
yüzde 43,2 olarak gerçekleşirken 2018'de bu oran
yüzde 41'e çekilecek.
Yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı
2012'de yüzde 27 iken 2018'de bu oran yüzde 29'a
çıkacak.
Geçen yıl 57 bin 58 megavat olan elektrik kurulu
gücü, 2018'de 78 bin megavata ulaşacak.
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında enerji
alanında izlenecek politikalar şöyle:
a.Kamu kesiminin düzenleyici ve denetleyici rolü
çerçevesinde, bir taraftan rekabetçi piyasanın ve
uygun bir yatırım ortamının oluşumu desteklenirken
diğer taraftan arz güvenliği yakından takip edilecek.
Kamu kesimi ancak piyasaların arz güvenliğini
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sağlamada yetersiz kalınması halinde yatırımcı
olarak piyasanın sağlıklı işleyişine katkı sunacak.
b.Kamu elektrik üretim tesislerinin önemli bir bölümü
ile dağıtım varlıklarının tümünün özelleştirilmesi
tamamlanacak. Kamu kesimi özelleştirmelerin
dışında tuttuğu santrallerle elektrik üretimine devam
edecek, iletim ve toptan satış faaliyetlerini
sürdürecek.
c.Birincil elektrik kaynakları bazında dengeli bir
k a y n a k ç e ş i tl e n d i r m e s i n e v e o r i j i n ü l k e
farklılaştırmasına gidilecek, üretim sistemi içinde
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı azami
ölçüde yükseltilecek,
d.Kamu sahipliğinde kalacak elektrik iletiminde,
yatırımlar elektrik sisteminin güvenliğini koruyacak
şekilde sürdürülecek. Yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlanan elektrik üretiminin sistem
güvenliğini riske atmadan şebekeye entegrasyonu
amacıyla gerekli yatırımlar gerçekleştirilecek.
e.Petrol ve doğalgazda olağanüstü durum arz
stokları yeterli düzeyde oluşturulacak. Tuz Gölü
Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi ile Trakya'da yer
alan doğalgaz depolama tevsii projeleri
tamamlanacak. Doğalgaz iletim ve dağıtım ağı ülke
sathında genişletilecek ve talep noktalarına
doğalgaz ulaştırılacak.
f.Akkuyu nükleer güç santralinin ilk ünitesinin plan
dönemi içerisinde inşası büyük oranda
tamamlanacak. Ayrıca Sinop'ta ikinci bir santralin ilk
ünitesinin inşasına başlanacak. Plan döneminde 5
bin megavatlık üçüncü bir santralin saha belirleme,
ön fizibilite ve yatırım hazırlıklarına başlanacak.
g.Nükleer enerji alanında hukuki ve kurumsal altyapı
güçlendirilecek. Nükleer alandaki faaliyetlerin
güvenli ve emniyetli bir şekilde yürütülmesini tespit
ve teyit etmek için bağımsız, güçlü ve yetkin bir
nükleer düzenleme ve denetleme sistemi
oluşturulacak.
h.Radyoaktif atıkların depolanması, yönetimi,
tasfiyesi politikaları; kamuoyunun sağlıklı
bilgilendirilmesi ve şeffaflık hususlarına önem
verilerek oluşturulacak. Nükleer teknoloji alanında
ülkemizde yetkinlik kazanılması ve başta inşaat
olmak üzere yerli katkının artırılması desteklenecek.
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Sektörden Haberler
ı.Yerli kömür kaynakları özel sektör eliyle yüksek
verimli ve çevre dostu teknolojiler kullanılarak elektrik
enerjisine dönüştürülecek. Afşin-Elbistan Havzası
linyit rezervleri elektrik üretimi için değerlendirilecek.
Küçük rezervli kömür yataklarının bölgesel enerji
üretim tesislerinde değerlendirilmesi sağlanacak.
i.Enerji Verimliliği Stratejisi etkin şekilde uygulanacak
ve enerjinin tüm sektörlerde verimli şekilde
kullanılması sağlanacak. Kamu elinde kalması
öngörülen termik ve HES'lerin rehabilitasyonları
tamamlanacak, elektrikte kayıp-kaçak oranları en alt
düzeye indirilecek.

oldu. Yazın en yoğun hissedildiği illerden İzmir,
yüksek satış rakamlarıyla öne çıktı. Verilere göre
İzmir'de yılın ilk beş ayında gerçekleşen klima
satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde
91'lik rekor artış gösterdi. Türkiye'de satışı
gerçekleştirilen klimaların yüzde 23'ünün satışı ise
İzmir'den yapıldı. Türkiye çapında en çok rağbet
gören klima markası Arçelik olurken onu sırasıyla
Beko, Vestel, Airfel ve Demirdöküm izledi.
Duvar Tipi Klima Yine İlk Tercih Oldu

j.Enerji sektöründe hızlı ve etkin bir piyasa gözetimi
ve denetimi sağlanacak. Serbest piyasada yatırım ve
işletme kararları için bir referans fiyat oluşturması
beklenen enerji borsasının oluşumu tamamlanacak
ve sağlıklı şekilde işlemesi temin edilecek.
k.Türkiye'nin mevcut jeostratejik konumunun etkin
biçimde kullanılmasıyla enerji üreticisi ve tüketicisi
ülkeler arasında transit ve terminal ülke olunması
sağlanacak. Ceyhan'ın uluslararası petrol
piyasasında ana dağıtım noktalarından ve petrol
fiyatlarının teşekkülünde önemli merkezlerden biri
olması yolundaki çalışmalar sürdürülecek.
l.Avrupa'ya gaz satışında ve iletiminde aktif rol
üstlenilecek, komşu ülkelerle elektrik ticareti
kapasitesinin artırılmasına yönelik altyapı
oluşturulacak. TANAP projesi tamamlanacak,
ENTSO-E sistemi ile tam entegrasyon sağlanacak,
diğer komşu ülkelerle yürütülen yüksek gerilim
elektrik iletim hattı projeleri bitirilecek.

Ülke genelinde sahibinden.com aracılığı ile
gerçekleşen satışlarda ise tüketicilerin yine ilk tercihi
olan duvar tipi klimaların satışları yüzde 78,5
oranında gerçekleşti. Salon tipi klima satışlarında
artış gözlenirken, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında tüm
klima satışları içindeki payı yüzde 13,1 olan salon tipi
klimaların payı bu yıl yüzde 15,2'ye yükseldi.
Klimaların kapasitelerini ifade eden güç birimi BTU
bazında, bu yıl da en çok talep gören 12 bin BTU
klimalar oldu. Tüm satışlar içinde 12 bin BTU
klimaların satışları geçtiğimiz yıl yüzde 24'lük bir
orana sahipken, bu yılki pay yüzde 29'a ulaştı.
2012'ye göre satışları azalan 24 bin BTU klimaların
oranı yüzde 28'den yüzde 23'e geriledi.

Alıntıdır.
Sabah Gazetesi / 14.06.2013
İzmir'de Klima Satışlarında Rekor Artış Yaşanıyor
Yaz aylarının gelmesiyle bastıran sıcaklar, klima
satışlarını da patlattı. sahibinden.com verilerine
göre, yılın ilk beş ayında gerçekleşen klima
satışlarında İzmir'de geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre yüzde 91'lik artış kaydedildi. Ülke çapında en
çok satılan klima markası ise Arçelik oldu.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla Türkiye'nin en büyük
pazaryerlerinden sahibinden.com'un, 2013 klima ilan
ve ortalama satış rakamlarına ilişkin verileri de belli

Alıntıdır.
Haber3 / Bugün Gazetesi - Temmuz 2013

Sektörden Haberler
Daikin Türkiye Büyüme Atağını Anadolu'da
Sürdürüyor
İklimlendirme sektörünün en büyük firmalarından biri
olan Daikin, yeni sezonun açılışını Adana'da yaparak
Türkiye'deki büyüme planlarını anlattı. Daikin Türkiye
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Zeki ÖZEN, bu yıl 9'u
Adana ve çevresinde olmak üzere 57 yeni açılış
yapacaklarını belirtirken, yıl sonunda 184 bayiye
ulaşacaklarını açıkladı.

Isıtma ve soğutma sektörünün önde gelen
kuruluşlarından Daikin Türkiye, büyüme atağını
Anadolu'da açtığı yeni bayileri kanalıyla sürdürürken,
yaz sezonunun açılışını Adana'da düzenlediği
etkinlikler ile yaptı. Daikin Türkiye Genel Müdür
Yardımcısı Sayın Zeki ÖZEN, bu yıl Türkiye
genelinde 9'u Adana ve Çukurova Bölgesi'nde olmak
üzere 57 yeni açılış yapacaklarını, böylece 184
bayiye ulaşacaklarını belirtti.
Adana'da Adnan Kahveci Bulvarı'nda hizmete giren
Daikin bayisinin açılışından önce basın mensupları
ile biraraya gelerek 2013 faaliyet ve hedefleri
hakkında bilgi veren Daikin Türkiye Genel Müdür
Yardımcısı Sayın Zeki ÖZEN, Türkiye'ye ilişkin iddialı
büyüme hedefleri doğrultusunda bayii atağına
geçtiklerini belirtti.
Kurucusu olduğu Airfel'in, önce Sanko Holding
bünyesine, sonra da Daikin bünyesinde hızla
geliştiğini hatırlatan Sayın Zeki ÖZEN, bu doğrultuda
hedef büyüttüklerini ve Türkiye'yi bölgenin üretim ve
Ar-Ge üssü yapmak için çalıştıklarını vurguladı.
Daikin Türkiye'nin geçen yıl kaydettiği yüzde 52'lik
büyümeye paralel olarak Türkiye genelinde yeniden
yapılanma çalışmalarına başlattığını belirten Özen,
bu doğrutuda yeni bayi açılışları ile yurdun her
bölgesine ulaşacaklarını kaydetti.
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Temmuz 2011 tarihinden bu yana Daikin çatısı
altında ciro, istihdam, ihracat, ürün gamı ve bayii ağı
konusunda çok önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini
dile getiren Sayın Zeki ÖZEN “Son iki yılda Daikin
Türkiye, her alanda sektör ortalamasının üzerinde
büyüyerek 2015 yılı için koyduğu hedeflere yaklaştı.
Daikin Türkiye olarak, 2015 yılı için kendimize 500
milyon Euro ciro ve 1.500 kişilik istihdam hedefi
koymuştuk. Bu hedef doğrultusunda geçen yıl 518
milyon TL ciroya ulaşırken, bu yıl için 640 milyon TL
hedef belirledik. Çalışan sayımız 2011 yılında 420
kişi iken şu anda 600 kişiyi aştı. Geçen yıl
Hendek'teki fabrikamızdan Avrupa'ya kombi ve
radyatör ihracatına başlayarak sektörümüz için
önemli bir adım attık. Türkiye'yi üretim ve Ar-Ge üssü
yapmayı hedefleyen bir şirket olarak yeni
yatırımlarla büyüme planları yaparken, ülkemizin
cari açık, istihdam gibi sorunlarının çözümüne de
destek olmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisinin
geleceğine ilişkin duyduğumuz güven ve Daikin gibi
uluslararası bir dünya devinin çatısı altında faaliyet
göstermenin verdiği güç ile bundan sonaki süreçte
de sektörün en hızlı büyüyen şirketi olacağız.” dedi.
Daikin Türkiye'nin bu süreçte sektörün en geniş ürün
gamına sahip olduğunu ve bu doğrultuda Türkiye
genelinde yaygınlaşma planını başarıyla
uyguladığını vurgulayan Sayın Zeki ÖZEN, “2011
yılında 64 olan bayi sayımız şu anda 127 adete
ulaştı. Bu yıl ikisi Adana'da olmak üzere 7 yeni bayi
açılışı yaptık. Ancak yılın ikinci yarısında çok daha
yoğun çalışacağız ve yıl sonuna kadar toplam 57
yeni bayi açmış olacağız. Böylece yıl sonunda 9'u
Adana ve Çukurova Bölgesi'nde olmak üzere
Türkiye genelinde 184 bayiye ulaşmış olacağız”
dedi.
Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Takayuki
Kamekawa da konuşmasında, Daikin'in bu yıl 21
milyar dolar, 2015 yılında ise 25 milyar dolar ciro
hedeflediğine dikkat çekerek, "Bu noktada Türkiye,
Daikin için büyük bir önem taşıyor. Türkiye gelişen ve
çok hızlı büyüme kaydeden bir ülke. Daikin
Türkiye'nin elde ettiği sonuçlar da bunu gösteriyor.
Daikin Türkiye, 2012 yılında ulaştığı 518 milyon
TL'lik cirosu ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
bölgesinin en yüksek satış rakamını elde eden
3'üncü ülkesi oldu. 2015 yılına ilişkin hedeflerimize
ulaşmamız için 2013 yılında elde edeceğimiz
sonuçlar çok önemli." diyerek görüşlerini belirtti.
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VI. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi
Sonuç Bildirisi Açıklandı
VI. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi; 3031Mayıs, 1 Haziran 2013 tarihleri arasında Makina
Mühendisleri Odası adına Kocaeli Şubesi
yürütücülüğünde "Bakım ve Enerji" ana teması ile
Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde
gerçekleştirilmiştir.

görülmüştür.
Günümüzde küreselleşmenin getirdiği rekabet
ortamı içinde sistemlerde oluşan arızalar ve
aksaklıklar büyük mal ve can kayıplarıyla birlikte
çevre felaketlerine de sebep olabilmektedir.
İşletmelerin sürekliliğinin sağlanması ve kayıpların
en aza indirilmesi ile çevre felaketlerinin önlenmesi
açısından bakım büyük önem kazanmış olup, bu
alanda eğitilerek belgelendirilmiş Bakım Mühendisi
ve personeline her zamankinden daha fazla ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bakım faktörü, yalnızca üretim açısından ele
alınmamalı, bağlantılı olduğu, bir sistemin verimliliği
ve sürekliliğinin sağlanması için bakım yönetim
sistemlerinin yürürlüğe girmesi, işçi sağlığı ve iş
güvenliği, enerji verimliliği ve çevre faktörleri
açısından da önemsenmelidir.

16 kurum ve kuruluş tarafından desteklenerek üç ayrı
salonda 14 oturumda 43 bildiri sunulan kongrede,
“Bakım ve Enerji” konulu açılış paneli ve bir kapanış
forumu ile birlikte 5 adet kurs, 7 adet seminer
düzenlenmiştir. Kongre süresince düzenlenen
sergiye, sektörde ürün ve hizmet üreten 35 kuruluş
katılmıştır. Kongreyi 170 kayıtlı delege olmak üzere
500'ü aşkın mühendis, teknik eleman ile üniversite
öğrencisi izlemiş, sergi 850 kişi tarafından ziyaret
edilen kongrenin sonuç bildirgesini bilgilerinize
sunarız.
"Fiziki varlıkların mümkün olan en yüksek verimle
işlevlerini sürdürmelerini sağlamak için gerekli
düzeltmeleri ve geliştirmeleri uygulamak amacıyla
gerçekleştirilen hizmetlerin bütünü" olarak
tanımlanan bakım uygulama ve yönetimi, bu
varlıkların arazi bakımlarını asgariye indirirken
gerekli koruyucu ve önleyici faaliyetleri de optimum
maliyetlerle yürütmeyi hedefler. Bu sayede can ve
mal güvenliği ile çevreye yönelik riskler azaltılırken,
üretkenliğin artırılmasına da katkı sağlanır.
Türkiye'nin bakım faaliyetlerine harcadığı kaynağın
Gayri Safi Yurtiçi Hâsılasının (GSYH) yaklaşık %1'i
dikkate alındığında bakımın başlı başına bir
ekonomik faaliyet olduğu Bakım Mühendisliği ve
yönetimi konularında atılacak adımlar ve getirilerinin
hiç de azımsanmayacak bir ekonomik boyutta olduğu

Denetim mekanizması olmadan bakımsız bir makina
veya sistemden dolayı oluşmuş sorunlar ile can, mal
ve iş kayıplarının önlenmesi mümkün değildir. Bir
sistemi bakımını yaparak işletmek, insan ve kamu
çıkarını gözetmenin temel ilkelerinden biridir.
Kongremiz "Bakım ve Enerji" kavramlarını ve
bilincini geliştirerek güvenli, ekonomik ve çevreye
duyarlı bir çalışma ortamının hazırlanmasını ve
dolayısıyla ülke sanayisine katkı sağlamayı
amaçlamıştır.
Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi kapsamında
yapılan panel ve oturumlarda sunulan bildiriler ile
yapılan tartışma ve öneriler sonucu ortaya çıkan
aşağıdaki görüş ve önerilerin kamuoyuna
duyurulmasına karar verilmiştir.
1.Bakım Mühendisleri`nin esnek, kuralsız ve stresli
çalışma koşullarını ortadan kaldıracak düzenlemeler
yapılmalı, mesleki ve bilimsel sıkıntıları kadar önemli
olan çalışma koşulları ve yaşamsal beklenti
sorunlarına çözümler üretilmelidir.
2.Bakım çalışmalarını maliyet unsuru olarak gören
anlayış terk edilmeli, kurum/kuruluşlar güvenliğe ve
üretime dair riskleri en aza indirecek planlı ve
kontrollü bakım politikaları geliştirmelidir.
3.Bakım faaliyetlerine yönelik sanayi, meslek
örgütleri, bakanlık ve ilgili diğer kurum/kuruluşlar ile
üniversitelerin de içinde yer alacağı yapı tarafından
Bakım ve Güvenirlik Yönetimi konusunda Ulusal
Plan oluşturulmalıdır.
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4.Yalnızca arızaya müdahale etmek” şeklinde
anlaşılan bakım ve Bakım Mühendisliği anlayışı terk
edilmeli, mühendis üretkenliğinin sağlanması için iş
akış planlamasında önleyici faaliyetler bir
sistematiğe oturtulmalıdır.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri SOSİAD'ı
Ziyaret Etti

5.Makina Mühendisleri Odası bünyesindeki Bakım
Mühendisliği ile ilgili eğitim, yayın ve belgelendirme
faaliyetleri için, Oda, endüstri ve akademi işbirliği ile
bir faaliyet planı oluşturulmalıdır. Bu çerçevede
Bakım Mühendisliği Belgelendirmesi`ne yönelik
çalışmalar en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır.
6.Türkiye`deki endüstriyel işletmelerin çoğunluğunu
KOBİ`ler oluşturmakta ve büyük bir kısmında da
mühendis istihdamı mevcut değildir. Ayrıca bu
işletmelerde etkin ve verimli bir bakım yönetim
sistemi uygulaması bulunmamaktadır. Yeni bir
mevzuat düzenlemesi ile bu işletmelerde mühendis
istihdamını da içerecek bakım yönetim sistemi
uygulamaları devreye sokulmalıdır.
7.Tüm makina ve cihazların bakımlarının kayıt
altında tutulması, denetlenmesi ve bu faaliyetin bu
alanın ehli olan uzmanlarca yapılması sağlanmalıdır.
İş Yasasına bağlı olarak çıkarılan ikincil mevzuatta
periyodik kontrollerin "TMMOB`ye bağlı ilgili
meslek odalarınca yapılması" ibaresi mutlaka yer
almalıdır.
8.Üniversitelerde “bakım yönetim sistemleri”
konusunda lisansüstü eğitim programları
oluşturulmalıdır. Bu programlarda endüstride çalışan
konunun uzmanlarından eğitimci olarak
yararlanılmalıdır.
9.Bakım konusu üretim ve hizmetler sürecinin bütünü
açısından bir sistematiğe kavuşturulmalı, Enerji
Verimliliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin, Çevre ile
entegre bir faaliyet olduğu bilinci yaygınlaştırılmalı,
aksi uygulamalar yaptırıma tabi olmalıdır.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

7 Haziran 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
yetkilileri SOSİAD'ı ziyaret ederek OTİM Bertarafı
Pilot Projesi kapsamında toplantı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya Bakanlıktan Ozon Tabakasının
Korunması Şube Müdürü Sayın Pervin DOĞAN ve
Müh. Sayın Semra GÜNEN, SOSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın M. Cem ATALKIN, Başkan
Vekili Sayın Vahe DAĞDEVİRENEL, Yönetim
Kurulu Üyeleri Sayın Gökhan KARGI ve Sayın Taner
ŞENKARDEŞ, Cantaş firmasından SOSİAD'ı
temsilen Sayın Barış UÇANER ve İdari Sekreter
Sayın Kemal ÖZ katılmıştır.
Toplantıda OTİM'lerin Bertartafı Pilot Projesi
kapsamında 2006 yılında kullanımı yasaklanan
ancak ülkede çeşitli yerlerde bulunduğu belirlenen
CFC grubu gazların toplanarak bertaraf edilmesi ve
2015 yılından itibaren (servis amaçlı hariç) ithalatı
sonlandırılacak HCFC grubu gazları ve alternatif
olarak kullanılacak gazlar için de devam edecek
sürdürülebilir geri kazanım ve bertaraf sistemi
kurulması için görüş alış verişinde bulunulmuştur.
Özellikle CFC grubu gazların toplanması ve bertarafı
konusunda Bakanlık ve SOSİAD'ın yapabileceği
işbirliği konuları görüşülmüştür.
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler
2013 Fuar Takvimi
29.10.2013
31.10.2013

Power Kazakhstan Kazakhstan Int. Power
and Lighting Exhibition
and Conference

Almaata
KAZAKİSTAN

04.11.2013
08.11.2013

Interclima + Elec 2013

Paris
FRANSA

11.11.2013
14.11.2013

ADIPEC - Abu Dhabi
International Petroleum
Exhibition &
Conference

Abu Dabi
BAE

28.11.2013
01.12.2013

Tayland 1. Türk
Ürünleri Fuarı

Bangkok
TAYLAND

Minsk
BELARUS

21.11.2013
24.11.2013

Kahire
MISIR

KIOGE - Kazakhstan
International Oil & Gas
Exhibition &
Conference

AIRTECH International Exhibition
for Compressed Air
Technology and
Accessories

Almaata
KAZAKİSTAN

04.12.2013
06.12.2013

SEMICON Japan Semiconductor
Equipment & Materials
Exhibition

Chiba
TOKYO

IRAQ Energy and
Conferance Expo

Basra
IRAK

04.12.2013
07.12.2013

Libya Uluslararası Yapı
ve İnşaat Fuarı

Tripoli
LİBYA

07.12.013
10.12.2013

Cezayir 2. Türk
Ürünleri Fuarı

Cezayir
CEZAYİR

03.09.2013
06.09.2013

AQUA-THERM
ALMATY

Almati
KAZAKİSTAN

04.09.2013
07.09.2013

Electric Indonesia incl. Mining, Power and
Renewable Energy

Jakarta
ENDONEZYA

14.09.2013
17.09.2013

Febrava
2013

Sao Paulo
BREZİLYA

23.09.2013
26.09.2013

4. BIG FOUR SHOW
2013

Tripoli
LİBYA

25.09.2013
27.09.2013

ISH China 2013

Şangay
ÇİN

01.10.2013
04.10.2013

WOODWORKING /
BioEnergy International Exhibition
for Machines for the
Woodworking Industry
and Furniture

01.10.2013
04.10.2013

03.10.2013
06.10.2013
03.10.2013
06.10.2013

4. Basra Uluslararası
Yapı ve İnşaat Fuarı

Basra
IRAK

21.10.2013
31.10.2013

ACLIMA

Telaviv
İSRAİL

22.10.2013
24.10.2013

WATEC Israel International Water
Technologies,
Renewable Energy &
Environmental Control
Exhibition &
Conference

22.10.2013
24.10.2013

23.10.2013
26.10.2013

23.10.2013
26.10.2013

FILTECH : Filrasyon ve
Ayırma Teknolojileri
Fuarı
BAKUBUILD 2013

Aqua-Therm Baku International Exhibition
for Heating, Ventilation,
Air-Conditioning, Water
Supply, Sanitary and
Environmental
Technology

Telaviv
İSRAİL

Wiesbaden
ALMANYA

Bakü
AZERBAYCAN

Bakü
AZERBAYCAN

*Sürekli güncellenmektedir.

