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Başkan’dan
Değerli ESSİAD Dostları;
Yaz aylarından çıkıp sonbaharın
tüm güzelliklerini yaşarken, bir
yandan da kış hazırlıklarını
yapmaya başladık. Bu amaçla
bulunduğumuz mekânları ısıtmak,
kışın gıda ihtiyacımızın bir kısmını
yazlık ürünlerle karşılamak için
gıda stoğuna gitmek vb. için
hazırlıklar yapıldı.

Bu konu ile ilgili tüm dostların emek ve gayret sarf
edeceğini tahmin etmekteyim.
Bu vesile ile geçmiş Kurban Bayramınızı en içten
dileklerimle kutlar, sağlıkta ve tüm mutluluklarda
birlikte olmayı temenni ederim.
Saygılarımla,
Selçuk SAVAŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Bu saydıklarımız temel olarak bizim meslek
gurubumuzca alt yapısı ve sürekliliği sağlanan bilgi,
ürün ve ekipmanlar ile yapılmaktadır. Dolayısıyla,
toplumların belli bir standart konfor düzeyinde
yaşamasında bizim meslek dalımızın başarısı çok
önemlidir.
Bu hizmeti daha iyi verebilmemiz için daha kaliteli
ürünler üretmeli, daha fonksiyonlu projeler yapmalı
ve daha az enerji kullanmalıyız.
Sektörümüzün bilgi, üretim, montaj kabiliyetinin ciddi
miktarda arttığı ortadadır. Sektörümüzün
günümüzde bilgisini ve ürünlerini test ettirip
sertifikalandırabilecek bir dayanağa ihtiyaç
bulunmaktadır.
Bu amaçla, derneğimizce Endüstriyel Havalandırma,
Iklimlendirme ve Soğutma Amaçlı Akredite Test Ve
Analiz Laboratuvarı kurulması için büyük gayretler
sarf edilmiş ve sonuçta İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
tarafından onaylanan projemizin destek sözleşmesi
İzmir Valisi Sayın Mustafa TOPRAK ve Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN tarafından
28 Ağustos 2013 tarihinde imzalanmıştır. Zaman
içinde önemi daha da artacak olan bu laboratuvarın
kurulmasında ciddi vakit ve emek harcayan herkese
tekrar teşekkür etmek isterim.
Böylesine önemli bir laboratuvar ve test merkezi ile
sektörümüzün uluslararası düzeyde daha itibarlı,
daha rekabetçi olacağı bir gerçektir.
Bir diğer taraftan böyle başarılı bir projeye imza
atabilen derneğimizin kurumsallaşmak ve
sürekliliğinin sağlanabilmesi için sanırım tüm
üyelerin ciddi desteği gerekmektedir.
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Müteahhitler Federasyonu Başkanı Sayın Necip
NASIR ise Fas'ın Kuzey Afrika'nın yükselen yıldızı
olduğunu vurgulayarak, “İzmirli işadamlarının
Fas'taki yatırımları giderek artıyor. Kuzey Afrika,
İzmir ve Ege iş dünyasına yeni fırsatlar sunuyor. Fas
ve İzmir'in gücünü, inşaat, otomotiv, yedek parça,
tekstil ve sağlık turizmi sektörlerinde birleştirerek
sinerji yaratabiliriz. Bu konferans Fas'ın İzmir ve
Egeli işadamları ile çalışma talebinin önemli bir
göstergesidir.” ifadesini kullandı.

Son yıllarda inşaat, tarım, otomotiv, yedek parça,
tekstil ve turizm sektörlerindeki başarılı hamleleriyle
dikkat çeken Fas ile Türkiye arasındaki giderek ivme
kazanan ticari ilişkilerin, İzmir ve Ege özelinde
gelişmesi yolunda önemli bir adım daha atıldı.
Fas Krallığı Başkonsolosluğu ve Miges Group
bünyesinde hizmet veren uluslararası organizasyon
ve eşleştirme firması SDmatching'in işbirliğiyle 12
Eylül 2013 tarihinde , “Türkiye-Fas Ticaret ve Yatırım
İşbirliği Konferansı” gerçekleştirildi.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projemiz
kapsamında firmalarımızın ihracat kapasitelerinin
arttırılarak yeni pazarlarla buluşmalarının
sağlanması amacıyla yürüttüğümüz faaliyetlerimiz
devam ediyor.

Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen ve derneğimizinde
yer aldığı konferansta, İzmir başta olmak üzere; Ege
Bölgesi'nin ihracat seviyesinin yükselmesi, Kuzey
Afrika ile yapılan ticaret ve ihracatın artması ve Türk
işadamlarının daha güvenilir ortamda ticaret
yapmalarının sağlanması görüşülmüştür. Konferans
sırasında Fas Krallığı İstanbul Başkonsolosu Sayın
Mohammed SBİHİ, Müteahhitler Federasyonu
Başkanı Sayın Necip NASIR, SDmatching A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet HABEK ve
SDmatching Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Oussama
LASSRİ iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması için
yapılması gerekenler konusunda çeşitli sunumlar
yapmıştır.

Hem firmalarımızın ihracat kapasitelerinin
destekleyici yönü hem de sektörümüzdeki prestijli
fuarlara katılımın yararları göz önünde
bulundurularak, 2014 yılının ilk çeyreğinde;
Katar'dan Alım Heyeti getirilecek olup, 21-24 Ocak
2014 tarihleri arasında AHR Expo 2014 New York
Fuarı'na, 18-21 Mart 2014 tarihlerinde
düzenlenecek olan Mostra Convengo Expocomfort
İtalya Fuarı'na yönelik heyet organizasyonları
planlanmaktadır.

Fas Krallığı ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin her
geçen yıl güçlendiğini kaydeden İstanbul
Başkonsolosu Sayın Mohammed SBİHİ, “İzmir ve
Ege, Fas iş dünyası için giderek önem kazanan bir
özellik taşıyor. Bizler gerek Faslı, gerekse İzmirli
işadamlarının iki ülkede yapacakları karşılıklı
yatırımlarla var olan potansiyeli ortaya
çıkaracaklarına inanıyoruz. Konferans bu anlamda,
önemli bir başlangıç olacak” diye konuştu.

Alım heyeti ve fuar organizasyonlarımız hakkında
detaylı bilgi almak isteyen üyelerimiz ve sektör
firmalarımızın dernek merkezimiz ile iletişim
kurmalarını talep ederiz.
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Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, 17-19 Eylül
2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve İZKA'nın
ortakları arasında yer aldığı Avrupa Birliği
projelerinden biri olan "CENTRAMO (Cluster
Excellence Network for Training and Mobility)
Projesi" kapsamında Slovakya'da düzenlenen
çalışma ziyaretine katılmıştır.
Centramo Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk
ziyaret olan etkinliğin teması “Internationalization,
Access to Foreign Markets” olarak belirlenmiş olup,
çalışma ziyaretinde Türkiye dışında Polonya,
Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'dan
temsilciler katılmıştır. Çalışma ziyareti kapsamında
Volkswagen fabrika ziyareti ve Slovakya'da faaliyet
gösteren Otomotiv Kümesi ile Avrupa Mükemmelliyet
Merkezi kapsamında hizmet veren Slovakya Teknik
Üniversitesi ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Küme deneyimlerinin paylaşıldığı çalışma ziyareti ile
firmalar arasında daha uzun vadeli işbirliklerinin
önünün açılması hedeflenmiştir.
Ayrıca çalışma ziyareti sırasında Genel Sekreterimiz,
EHİS Kümesi, dernek faaliyetlerimiz ve projelerimizi
tanıtan bir sunum gerçekleştirmiştir.
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Gençlere deneyimsel liderlik gelişimi tecrübeleri
sunan global bir gençlik ağı olan ve 65 yılı aşkın bir
süredir uluslararası stajlar ve gönüllülük imkanları ile
genç liderliği aktiviteleri yürüten AIESEC, 124 ülkede
deneyimsel öğrenme tecrübeleri sunmaktadır.
Yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören
öğrenciler veya yeni mezunlar tarafından yönetilen,
global, siyasi olmayan, kar için çalışmayan,
bağımsız bir organizasyon olan AIESEC'in İzmir
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Safa GÜNER
ve Projeler Koordinatörü Sayın Gökçe ÇANKAYA 25
Eylül 2013 tarihinde dernek merkezimizi ziyaret
etmiştir.
AIESEC İzmir Şubesi ile derneğimizin yapmış
olduğu görüşmede, Uluslararası Staj Değişim
Programı kapsamında gerçekleştirilebilecek işbirliği
çalışmaları hakkında görüşülmüştür. Uluslararası
Staj Değişim Programı ile 12 ile 52 hafta arasında
değişen süreler içerisinde olmak üzere dünyanın
110 ülkesinin herhangi birinden üyelerimizin uygun
bulacağı adaylar ile üyelerimizin firmalarında tam
zamanlı olarak çalışarak ihracat ve ithalatına hem de
İzmir'in gelişimine katkıda bulunulması
hedeflenmektedir. Bu hizmetleri Ege Bölgesi'ndeki
illere 46 yıldır sunan AIESEC İzmir, yürüttüğü
çalışmalar sayesinde lokalde bulunan büyük, orta ve
küçük ölçekli pek çok kurumsal firmaya ve KOBİ'lere
birçok yarar sağlamaktadır. Firmaların yeni
pazarlara açılmalarında ve bu pazarlarda yeni
müşteriler kazanmalarında AIESEC stajyerlerinin
oldukça büyük katkıları bulunmaktadır. Ayrıca
stajyerler alan tecrübeleri ve yabancı dil avantajları
ile işverenlerine birçok katma değer sağlamaktadır.
4

ESSİAD’dan Haberler

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) koordinasyonunda, 26
Eylül 2013 tarihinde, Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) uzmanları dernek
merkezimizi ziyaret etmiştir.
BEBKA Kümelenme Komitesi Koordinatörü Uzmanı
Sayın Alper ALTAN, BEBKA Kümelenme Komitesi
Üyesi Uzmanı Sayın Yasin DALGIÇ, BEBKA
Kümelenme Komitesi Üyesi Uzmanı Sayın Elif BOZ,
BEBKA Kümelenme Komitesi Üyesi Uzmanı Sayın
Ömer KATMER, EİB Proje Koordinatörü Sayın Ekin
TAŞKIN, Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımları ile
gerçekleştirilen toplantıda küme faaliyetlerimiz ve
dernek çalışmalarımız hakkında bilgi alışverişinde
bulunulmuştur.

ESSİAD
e-bülten

Toplantının ertesi günü, dernek üyelerimizden
Ahmet Yar Soğutma A.Ş. firmasını ziyaret eden
BEBKA Uzmanları, Ahmet Yar Soğutma A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit T. SALAÇİN ve
Genel Müdür Sayın Ömür DÜZTAŞ ile küme
faaliyetleri hakkında görüşme gerçekleştirmiş olup,
fabrikayı ziyaret ederek üretim aşamalarını
gözlemleme fırsatı elde etmişlerdir.

Dernek çalışmalarımızı ilgiyle dinleyen İZKA
yetkilileri Mondial firmasının Türkiye'de yaptığı
yatırımda verdiği destek ile ilgili olarak derneğimizin
Yatırım Destek Ofisi gibi çalışmış olduğunu
vurgulamıştır.

23-25 Eylül 2013 tarihlerinde Hindistan'ın Mumbai
kentinde gerçekleştirilen ve 20 ülkenin katılımcı
olarak yer aldığı 3. Küresel Ekonomi Zirvesi
Konferansı'nda (3rd Global Economic Summit)
EHİS Kümemizin tanıtımını yapmak amacıyla
derneğimiz davet edilmiştir.
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EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz ile ilgili Gelişmeler
tamamlayan derneğimiz, İzmir Kalkınma Ajansı
(İZKA) Güdümlü Proje Desteği (GPD) dosya
yazımını tamamlayarak ajansa teslim etmiş ve İZKA
tarafından onaylanan projemizin destek sözleşmesi
28.08.2013 tarihinde İzmir Valisi Sayın Mustafa
TOPRAK ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın
KAYACAN tarafından imzalanmıştır.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Amaçlı Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı
kurulumu amacıyla Fizibilite Çalışmasını

EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemizin
destek sözleşmesinin imzalanması sonrasında 06
Eylül 2013 tarihinde EHİS LAB Uluslararası Isıtma
Havalandırma İklimlendirme Soğutma Test ve Analiz
Laboratuvar San. ve Tic. A.Ş. kurulmuş olup,
laboratuvar şirketimiz olarak faaliyete başlamıştır.
Ayrıca, projemizin işleyişi ve takibi ile ilgili
çalışmaların yapılması amacıyla EHİS Akredite Test
ve Analiz Laboratuvarı Projemizin Koordinatörü
Sayın Ayşegül SEVER MENKÜ 01 Ekim 2013 tarihi
itibariyle görevine başlayacaktır.
ÖZGEÇMİŞ
Bornova Anadolu Lisesi'nden
(İngilizce) sonra Dokuz Eylül
Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik
Fakültesi Makina Mühendisliği
Bölümü'nden (Termodinamik)
mezun olan Sayın Ayşegül
SEVER MENKÜ, çalışma
hayatına 1997 yılında başlamış
ve Isıtma, Soğutma ve Klima
sektöründe lider üretim
firmalarında ürün geliştirme, tasarım ve kalite
faaliyetlerinde görev almıştır.

İmza töreni sonrasında projemizin ilk izleme
toplantısı 24 Eylül 2013 tarihinde İZKA İzleme ve
Değerlendirme Birim Başkanı Sayın Murat
YILMAZÇOBAN, Uzman Sayın Sena GÜRSÖY,
Uzman Sayın Sinem ÖZDEMİR DURMUŞLAR ve
Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımları ile
gerçekleştirilmiş olup, destek sözleşmemizin
imzalandığı tarihten itibaren proje ile ilgili
gerçekleştirilen faaliyetler ve projenin yol haritası
hakkında toplantı yapılmıştır.

Çalıştığı firmalarda yeni ürün ve ürün geliştirme
projelerinde, ürün performans ve güvenlik
sertifikasyonları kapsamında gerçekleştirilmesi
gereken ürün test ve değerlendirmeleri
sorumluluğunu üstlenen Sayın Sever Menkü,
ürünlerin, yurtdışındaki akredite kuruluşlar
tarafından gerçekleştirilen test işlemleri sonucunda,
pek çoğu Türkiye'de ilk olan, uluslararası ürün
güvenlik ve performans sertifikalarına sahip
olmalarını sağlamıştır. (Örneğin; Avrupa için CE,
GS, Hijyen ve EUROVENT, Amerika için ETL ve ARI,
Rusya Gost R, Ukrayna UkrSepro) Bu sayede
ürünlerin piyasaya sunulduğu ilk andan itibaren
yurtdışı pazarlarda yer bulması sağlanmıştır. Görev
aldığı projelerin bir kısmı Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV) desteğine ve uluslararası
patentlere layık bulunmuştur.
Bu sorumluluklarının yanı sıra çalıştığı firmalarda
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması / sürdürülmesi
görevlerinden de sorumlu olan Sayın Sever Menkü,
lideri olduğu takım ile beraber giriş, proses ve final
kalite kontrol faaliyetlerinin tasarlanması ve
gerçekleştirilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetler, iç
ve dış denetim çalışmalarını yürütmüştür.
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Ayrıca farklı firmalara Ürün Güvenliği ve Kalite
Güvence Sistemleri ile ilgili danışmanlık hizmeti
sunmuş, ISO 9001 sistemi kurulumu, CE, Hijyen ve
EUROVENT sertifikalandırması konularında
firmalara destek vermiştir.

Sayın Ayşegül SEVER MENKÜ'ye hoşgeldiniz diyor,
kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Bu çalışma görsel amaçlı olarak hazırlanmış olup, uygulama projesi niteliğini taşımamaktadır.

11 Eylül 2013 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi'nde Cantekin Eğitim, Danışmanlık
firmasından Sayın Müge CANTEKİN'in sunumları ile
KOBİ'ler için İşbirliği ve Güven Eğitimi
düzenlenmiştir.
KOBİ'ler arası işbirliği sürecinde önemli bir unsur
olan güveni geliştirmek için gerekli olan yöntem ve

bilgilerin aktarılması amacıyla düzenlenen eğitimde
katılımcılar; işbirliği süreci ve işbirliğinin boyutları,
güven türleri ve kriterleri, güvenin gelişim aşamaları,
sosyal ağı geliştirme ve güven, bireyler arası güven
ilişkisinde odak noktaları, sosyal ilişkilerde güven
kazanma, müşteri ile güven ilişkisi yaratma, güven
üreticiler, güven kırıldığında yeniden yapılandırma
gibi konularda eğitim almışlardır.
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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
Ödemelerin zamanında yapılması amacıyla 2013 ve geçmiş dönem aidat ödemelerini yapamamış olan
üyelerimizin ödemeleri konusunda dernek merkezimizle irtibat kurmalarını önemle rica ederiz.
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Doğum günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden;
Sayın Yüksel TURGUT,
Sayın Ufuk UĞURAL,
Sayın Turhan ÇOBAN,
Sayın Moris İLEL,
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın A. Sait
GÜRSÖZ'ün doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve
mutlu seneler geçirmelerini dileriz.

1990

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

04 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim
Kurulu Toplantımız esnasında Yönetim Kurulu
Üyelerimizden Sayın A. Sait GÜRSÖZ'ün doğum
gününü kutladık. Kendisine sağlık ve mutluluk dolu
nice seneler dileriz.

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

BİZİ TAKİP EDİN!
Sosyal Medyada ESSIAD
İzmir Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme Soğutma Kümesi ile ilgili gelişmeleri facebook
grubumuzdan takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı:essiad
Sosyal, eğitim, fuar vb. genel duyurularımızı derneğimizin twitter adresinden takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı : essiad
Etkinliklerimize ait videoları youtube adresimizden takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı: essiad1990
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Dernek Üyelerimizden Nursaç Havalandırma ve
Sac İşleri Ltd. Şti. Tüyap'ta Gerçekleştirilen
Avrasya Ambalaj Fuarı'na Katıldı

Dernek Üyelerimizden Daikin, İmeksan ve Karyer
Febrava 2013 Fuarı'nda Yer Aldı
17-20 Eylül 2013 tarihleri arasında Sao Paulo
Brezilya'da düzenlenen Febrava 2013 Fuarı'nda
dernek üyelerimizden Daikin, İmeksan ve Karyer yer
almıştır.
Daikin Isıtma ve Soğutma Sis. San. ve Tic. A.Ş.

Ambalaj İstanbul Fuarı Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent ÜNAL,
Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Sadettin KORKUT ve İstanbul Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal
BAHÇIVAN tarafından açılan 19. Uluslararası
Ambalaj Endüstrisi Fuarı (EUROASIA Packaging
2013)'na katılan Nursaç, fuar süresince ürünlerini
tanıtarak gerçekleştirdiği toplantılar ile yeni
görüşmeler ve işbirliği fırsatları sağlamıştır.

İmeksan İzmir Menfez Klima San. ve Tic. A.Ş.

1990

Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, 26 Eylül 2013
tarihinde sektörümüz ile ilgili gelişmelerin
değerlendirilmesi amacıyla dernek üyelerimizden İm
Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Sayın Müjdat ŞAHAN,
Ekonsat Teknolojik Pompa ve Klima Tes. Sis. A.Ş.
Sayın M. Kemal OLÇUM ve Tekan Teknik San. ve Tic.
Ltd. Şti. Sayın Erdal TEKAN'ı ziyaret etmiştir.

Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş.

1990

Karyer, 17-20 Eylül 2013 tarihlerinde Brezilya'nın
Sao Paulo şehrinde gerçekleştirilen Febrava 2013
Fuarı'na katılmıştır.
Brezilya'nın en büyük HVAC&R Fuarı olarak
gösterilen Febrava'da ürünlerini tanıtma fırsatı
yakalayan Karyer, ihracat rakamını arttırarak
büyümeyi hedeflemektedir.
11
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İSİB, Febrava Fuarı'na Katıldı

17-20 Eylül 2013 tarihleri arasında Sao Paulo
Brezilya'da düzenlenen FEBRAVA 2013 fuarına
İklimlendirme sektöründe milli katılım organizasyonu
İSİB tarafından gerçekleştirilmiştir.
Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme
konularında bölgenin en önemli fuarlarından biri olan
FEBRAVA 2013 Fuarı'na 6 adet firma katılım
gerçekleştirmiş olup, Sao Paulo Başkonsolosu Sayın
Mehmet Özgün ARMAN ve Ticaret Ataşeleri Sayın
Canan GÜRHAN ile Sayın Ramazan KISA'da
firmaların standlarını ziyaret ederek Brezilya pazarı
hakkında bilgi vermiş, firmalarımızın sorularını
yanıtlamıştır.

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ile
İzmir İlçelerinin Kalkındırılması Hedefleniyor

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliği ile Yarımada
Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi çalışması
yürütülmektedir.
Bu çalışma ile Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar,
Güzelbahçe ilçeleri ile belde ve köylerini kapsayan
bölgenin çevresel değerlerini koruyarak yerel
ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik tematik
stratejik hedeflerin belirlenmesi ve gelişme
senaryolarının oluşturulması amaçlanmaktadır.
8 ay sürecek araştırma kapsamında her bir ilçenin
kendine özgü öncelikleri doğrultusundaki kalkınma
hedefleri yanısıra, ilçelerin birbiri ile ilişkili, birbirini
destekleyen bütüncül bir bakış açısı ile
değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

1990

Fuarda ısıtma sistem ve elemanları, soğutma sistem
ve elemanları, iklimlendirme, klima, havalandırma
sistem ve ekipmanları, tesisat sistem ve elemanları,
yalıtım ürünleri sergilenmiştir.

12
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Demirdöküm Ürünleri ABD'de Ödül Aldı

3. Küresel Ekonomi Zirvesi Konferansı'nda (3rd
Global Economic Summit)
EHİS Kümesi
Tanıtıldı

DemirDöküm Nitromix Kombi ve Roll Bond
teknolojisiyle üretilen güneş kolektörleri “Green Good
Design Ödülü”ne layık görüldü. Nitromix kombi
dünyada bu ödülü kazan ilk kombi olma özelliğini
taşıyor.
Green Good Design Ödülü, ABD'de 2009 yılından bu
yana daha yaşanılabilir bir çevre için sürdürülebilir
tasarımın önemine tüm dünyanın dikkatini çekmeyi
amaçlıyor.
Chicago Athaneum Müzesi'nin liderliğinde
oluşturulan jüri, katılan projeleri; mimari, ürün ve
grafik tasarımı, yeni teknolojiler, şirketler, hükümetler,
kurumlar, araştırma programları ve bireyleri
karbondioksit salımının azaltılması, doğal
kaynakların korunması, geri dönüşüm,
sürdürülebilirlik, yaşamın ve çevrenin kalitesinin
artırılması, ekonomik kârlılık ve çevre ekonomisi gibi
alanlarda çevreye yaptıkları katkılar üzerinden
derecelendiriyor.
Tüm dünyadan, binlerce proje ve tasarımın
değerlendirildiği bu yarışmaya katılan DemirDöküm,
Nitromix kombi ve Roll Bond teknolojisiyle üretilen
Sunroll Güneş kolektörü ürünleriyle binlerce ürün
arasından çevreci ürün kategorisinde ödüle layık
görülen 47 ürünün arasındadır.
DemirDöküm bu yıl, Endüstriyel Tasarım ve Ar-Ge
Bölümleri tarafından %100 Türk tasarımı ve yerli
üretimiyle yaratılan Atron ve Nitromix'le dünyanın en
prestijli endüstriyel tasarım ödülü olan GOOD
DESIGN ödülünü de kazanmıştır.

1990

Derneğimizin de davet edildiği Hindistan World
Trade Center ve All India Association of Industries
kurumları tarafından organize edilen "3'rd Global
Summit on Clusters in one World Perspectives From
Many Nations" konferansına İZKA tarafından katılım
sağlandı.
Kümelenme ile ilgili dünyanın birçok ülkesinden iyi
uygulama örneklerinin anlatıldığı etkinlikte, İZKA
Uzmanlarından Sayın Filiz MOROVA İNELER
tarafından, İzmir'de gerçekleştirilen kümelenme
çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.
İzmir Kalkınma Ajansı'nın Bölge'deki kümelerle ilgili
bilgileri paylaştığı etkinlikte, İzmir Endüstriyel
Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesi
faaliyetlerini küme gelişimine yönelik yol haritası
çerçevesinde yürütmesi nedeniyle örnek küme
olarak gösterildi. Bölge'deki kümelenme faaliyetleri
kapsamında benzer çalışmalara sahip uluslararası
küme yöneticileri ile işbirliği olanakları
değerlendirildi.
Özellikle Polonya ve Kanada-Montreal'da yer alan
Havacılık Kümeleri, Kuzey Fransa'da yer alan Teknik
Tekstil ve Bilişim Kümeleri'nin yenilikçi kümeler
olarak ortaya çıktığı gözlemlendi. Öte yandan
Fransa ve İsveç Yatırım Ofisleri, EHİS kümesine
ilişkin gelecek dönem işbirliği olanakları üzerinde
durdular.
1990
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Müşavir Mühendislerin dünyadaki
en önemli temsilcisi olarak bilinen
ve merkezi İsviçre’de bulunan
International Federation of
Consulting Engineers (FIDIC)
tarafından 15-18 Eylül 2013
tarihleri arasında Barcelona’da
gerçekleştirilen “100. Yıl
Konferansı ve Kongresi”nin
kapanış gecesinde, Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği kurucu üyelerinden Sayın Fatma
ÇÖLAŞAN’a FIDIC’in en büyük ödülü sayılan ve
kuruluşundan bugüne sadece 11 kişiye verilmiş olan
“Prangey” ödülü verildi
Uluslararası arenada Müşavir Mühendislik
sektörünün gelişmesine yaptığı katkılar ve FIDIC
bünyesinde 21 yıl boyunca kesintisiz olarak verdiği
gönüllü hizmetler nedeniyle ödül alan Sayın Fatma
ÇÖLAŞAN’ın FIDIC’te aldığı görevler aşağıda yer
almaktadır.
-FIDIC İşveren-Müşavir İlişkileri Komitesi
(Client-Consultant Relationships Committee) üyeliği ve
başkanlığı,

-FIDIC Yönetim Kurulu üyeliği,
-DIC Erdemlilik Yönetimi Komitesi
(Integrity Management Committee) üyeliği,

-FIDIC Kapasite Geliştirme Komitesi
(Capacity Building Committee) üyeliği,

-FIDIC Genç Mühendisler Forumu’nda
(Young Professionals) “akıl hocalığı” (mentor) görevi.

1990
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Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
İklimlendirmeyleTanıştı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Zeki POYRAZ, Gazi
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümü'nde 1. sınıf öğrencileri ile bir
araya geldi. Okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere
yönelik düzenlenen oryantasyon programına katılan
Poyraz, bir sanayici olarak, öğrencilere
deneyimlerini aktararak tavsiyelerde bulundu.
İklimlendirme sektörü hakkında da bilgi veren
Poyraz, iklimlendirme sektörünün günümüzde
hayati bir öneme sahip olduğunu, gelişime açık bir
sektör olduğunu ifade etti. Öğrencileri iklimlendirme
sektöründe kariyer yapmaya ve kendilerini sektör
içinde geliştirmeye davet eden Poyraz, sektörün
öğrencilere burs, yurt içi-yurt dışı staj imkanları gibi
önemli desteklerde bulunduğunu vurguladı.
Programda ayrıca Gazi Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Sayın Prof. Dr. İbrahim USLAN, Fakülte
Dekanı Sayın Prof. Dr. Metin SALAMCI, Makine
Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Atilla
BIYIKOĞLU, Öğretim Elemanı Sayın Dr. Tunç
APATAY'da öğrencilere okul hakkında bilgiler
vererek, başarılar diledi.
Üniversitenin emekli öğretim üyeleri Sayın Prof. Dr
Fevzi ERCAN ve Sayın Prof. Dr. Yaşar Turhan
HONDUR'da deneyimlerini aktararak öğrencilere
tavsiyelerde bulundu.
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bulunabilirlik ve teslim güvenilirliğini üst seviyede
sağlamak ve dünya çapında bir firma olmak. HSK ile
tam da bu noktada yollarımız çakıştı. Systemair ile
HSK olarak Türkiye pazarında birlikte çalışma kararı
aldık. HSK, ürettiği klima santralleriyle yurt içinde ve
yurt dışında hastanelerin, havaalanlarının, alışveriş
merkezlerinin, otellerin ve havalandırma ihtiyacı
duyan 100'lerce binanın havalandırma ihtiyacını
karşılayan Türkiye'de sektörün lider firmasıydı.
Ortak çalışmamız meyvesini verdi ve Hadımköy'deki
dev tesisimizi hayata geçirdik. Daha önceleri iki farklı
2
noktada bulunan, üretim tesislerimizi, bu 30.000 m
açık alanda kurulu, 12.000 m2'lik kapalı alana sahip
olan yeni fabrikamızda 5 milyon euro yatırım ve 250
yeni istihdam ile tek çatı altında birleştirdik. ” dedi.

Systemair HSK'nın Hadımköy üretim tesisi, 19 Eylül
Perşembe günü Systemair Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Gerald ENGSTRÖM, Systemair HSK Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Vural EROĞLU ve
Systemair HSK Genel Müdürü Sayın Ayça EROĞLU
ile çok sayıda konuğun katıldığı törenle açıldı.
Systemair Genel Müdürü Sayın Ayça EROĞLU,
açılışta yaptığı konuşmada, Systemair'in Türkiye
pazarına iddialı girdiğini belirterek, “Systemair, 2013
itibariyle klima santrali alanında Avrupa'da 2 büyük
satın alma gerçekleştirdi. Hollanda Heating firması ile
Almanya'da imalatı bulunan ve yüksek teknolojide
havuz klima santralleri üreten Menerga firmasını
satın alarak Avrupa klima santrali alanında pazar
lideri olduk. Systemair'in globaldeki bu başarısını biz
de Systemair HSK olarak Türkiye klima santrali
pazarında sürdürüyoruz. 2012 yılını 25,5 milyon Euro
ciro ile kapattık. Hedefimiz ise aksiyel fan ve otopark
fanlarında da Türkiye pazar liderliğini yakalamak.
Ayrıca biz inovatif üretim metodolojileri ve son
teknolojiler ile donatılan Türkiye'nin en teknolojik
klima santrali üretim tesisi ile Türkiye iklimlendirme
sektörünü, dünya iklimlendirme ligine taşıyoruz”
dedi.
Systemair'ın tamamen yerli klima santrali imalatı
yapan Türk firması HSK ile 2012 yılında birleşmeleri
sonucunda ilk meyvesini Hadımköy'de açılan bu dev
tesis ile verdiğini belirten Eroğlu, “Systemair,
havalandırma sektöründe Dünya'ya hizmet veren
global bir marka oldu. Systemair'in bugün 44 ülkede
satış ofisleri, 3600 çalışanı ve 19 ülkede 200.000 m²
den fazla üretim alanı bulunuyor. Systemair'in ana
vizyonu dünya havalandırma sektöründe kalite,

Eroğlu, “Ağırlıklı olarak klima santrali üretimi için
dizayn edilen ve son teknolojiler ile donatılan
tesisimiz, Avrupa'nın sayılı fabrikalarındandır.
Fabrikamızı, “dijital” ve “fiziki” fabrika olarak ikiye
ayırıyoruz. Fiziki olarak kastettiğimiz alan makinalar
ve teçhizatlardır. Biz bu fabrikayı kurmadan önce
Systemair'in Avrupa'da bulunan başlıca klima
santrali fabrikalarını ziyaret ettik, üretim süreçlerini
ve makineleşmeyi inceledik. Dijital dediğimiz kısım
ise başlıca yazılımlar ve seçim programıdır. Fiziki
fabrikamızın mükemmelliğine önem verdiğimiz
kadar dijital fabrikamızın da mükemmelliğine önem
verdik. Klima Santrali, fan coil ve ısı geri kazanım
cihazlarını bu yeni fabrikamızda üretiyoruz. Ayrıca
2
İzmir'de 2.500 m kapalı alanı olan klima santrali
montaj hattımız da mevcuttur. Yeni fabrikamız ile
hem lokal pazara hem de Systemair'in satış ofisleri,
OEM müşterilerimiz ve yurt dışında iş yapan Türk
Müteahhitleri aracılığı ile yakın coğrafyalara klima
santrali üretiyoruz. Başta körfez ülkeleri olmak üzere
Doğu Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve
15
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Kuzey Afrika'ya klima santrali ihraç ediyoruz.
Biliyoruz ki bu ülkeler ve yurt dışında iş yapan Türk
Müteahhitleri, ürünlerimizi, özelliklerinden ve
rakiplerimize karşı sağladığı avantajlardan dolayı
tercih ediyorlar. Klima santrali üretim kapasitemizin
yüzde 50 - 60'lık kısmını ihraç etmeyi hedefliyoruz”
dedi.
Systemair HSK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sayın Vural Eroğlu yaptığı konuşmada, sektörün 35
sene içindeki gelişimi özetleyerek "Bu kuruluşun
öncelikli amacı bu fabrikadaki ileri teknoloji ile ürettiği
ürünleri Türkiye ile paylaşmak. Burada üretilen
teknolojiyi ve bilgiyi ve kendi mühendislerimizin
yarattığı ürünleri dışarıya satmak, bundan ayrıca
gurur guyuyuoruz. Bu girişimden dolayı Sysytemair
firmasına çok teşekkür ediyoruz. HSK nın teknik
kaygıları her zaman ticari kaygılarından önce
gelmiştir, daima eleman yetiştirmek kaygısında
olmuştur. Ben inanıyorum ki, bu sistem ben olmasam
da rahatlıkla yürüyecektir. Müşteri tatmini birinci
önceliğimiz olmuştur. Mesainin bitimini işin bitimi
belirler, her durumda doğru konuşuruz, doğruyu
söyleriz. Ekranda gördüğünüz dört unsur bizim
paydaşlarımızı temsil ediyorlar. Daima pazara
ürünlerimizi geliştirdik, tatmin edici fiyat ile ürün
üretmeyi ilke edindik. Türkiye Cumhuriyetinin maliye
sistemine istihdam sağlayan döviz getirici çalışmalar
yaptık. Çalışanlarımıza kariyer ve iş güvencesi, iş
sürekliliği sağlamanın öneminin farkındayız.
Tedarikçilerimize yeterli zamanda yeter miktarda
sipariş ve düzgün ödeme vermek durumunda
olduğumuzu biliyoruz. Sermayedarlarımıza onları
mutlu edecek kadar kar vermek zorundayız,
saydıklarımı ilke edindik, bu disiplinlerimiz Systemair
ile paralellik sağladı ve bu konularda birleştik, bunlar
bize çok büyük imkanlar sağladı. Bu birleşme ile son

bir senede Türkiyede ilk defa Türkiyede ilk defa jet
fan, fan ve klima santrali ürünlerini kendi üreterek ilk
firma olduk, 2012 ciromuz arttı, üç farklı alanda
bulunan üretim alanımızı yüzde yüz artış ile
büyüttük. Kapasitemiz daha da artacak. Jet fanlı
sistemleri proses sistem algısına getirdik, yan
ürünleri ile tüm raporlarını kendi içimizde yaparak
müşterilerimize yatırımcılarımıza tek bir ürün olarak
sunduk. Elektromekanik üretici haline geldik. Tak
çalıştır ürünler daha kolay temin edebilirlik unsuru
sağladık. AHU proseslerinde anahtar teslim projeler
yaptık. 2013 yılının cirosunun %70'ini temin ettik, yıl
sonumuzu rahatlıkla görebiliyoruz. 2011 yılında T.C.
Ekonomi Bakanlığı'ndan aldığımız ihracat
ödülümüzü 2012 yılında da tekrar almaya hak
kazandık. Ve ürünlerimizin %40'ını ihraç ettik, bu
bizim bir yıllık çalışmalarımızın sonucu." diyerek
sözlerine son verdi.
Etkinlik, fabrika gezisi ve davetlilere verilen yemek ile
son buldu.

1990

ICCI 2013 Enerji Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu

ICCI Enerji Oscar Ödülleri, 24 Eylül 2013 tarihinde
JW Marriott Hotel Ankara'da düzenlenen muhteşem
ödül töreniyle sahiplerini buldu. Dereceye giren iki
kategoride toplam 8 ödülü sahiplerine, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ, TBMM
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Mahmut
Mücahit FINDIKLI, TBMM Çevre Komisyonu
Başkanı Sayın Erol KAYA ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Başkanı Sayın Hasan KÖKTAŞ
verdi.
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Sektörel Dernekler İş Etik Değerler Danışma
Konseyi (İSEDKO) Seçimleri Gerçekleştirildi

refahı için yukarıda saydığımız ilkelerin uygulanması
sektörümüzden ekmek yiyen binlerce bireyin
herbirinin menfaatinedir. Sektörümüz bu anlamda
çoğulcu bir katılımla bu ilkeleri temel değerler olan
firmalardan oluşmaktadır. Ancak bu konu sadece
bireysel iyi niyetli çabalarla takip edilebilecek bir
konu olmaktan çok daha önemli olduğu muhakkaktır.
Bu değerlerin korunması, bu değerlerle ilgili
farkındalık yaratılması, uyulmaya teşvik edilmesi ve
izlenmesi sadece şirketlerin insiyatifi ve kontrolünde
değil şirketler ve dernekler üstü kurumlar tarafından
bilinçli aktivitelerle yönetilmesi gereken bir konu
olduğu aşikardır.
Sektörümüzde ISKAV tarafından ilk temelleri atılan
“İş Etik İlkeleri Sertifikası” verilmesi uygulaması
daha geniş bir anlam ve uygulama ile ISEDKO
bünyesine taşınmış ve Dernekler üstü bir Konsey
oluşturulması fikri ile hayata geçirilmiştir.

Dürüstlük, güvenilirlik, sözünü tutmak, sadakat, adil
olmak, başkalarının hakkını korumak, yasalara karşı
saygılı olmak, vatandaşlık sorumluluğunu yerine
getirmek, en iyinin peşinde olmak, yaptıklarının
hesabını verebilmek, çevreye karşı duyarlı olmak
bireylerin ve toplumların hayat kalitesini, huzurunu,
başarısını ve refahını artırmak için olmazsa olmaz
ilkelerdir. Aynı ilkelerin iş hayatına yansıması da
şirketleri aynı şekilde kaliteli, huzurlu, başarılı ve
refah kılmaktadır. Bunlardan daha önemlisi
şirketlerin sürdürülebilir başarısına katkı sağlamakta
ve saygınlıklarını artırmaktadır. Günümüz, global iş
ortamında şirketlerin ne kadar karlı ve başarılı
olduklarının yanında ne kadar etik ve saygın
oldukları da hissedar değerini artıran en önemli etken
haline gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde etik
olmayan değerlerle sağlanan başarının
sürdürülebilir olmadığı çok acı örneklerle yaşanmış,
on yıllarca geçmişe sahip, dünyanın en büyük ve
köklü şirketleri bu değerlerlerden saptıkları anda
kumdan kaleler gibi ilk dalgada herkesin gözü
önünde yok olup gitmişlerdir. Bundan zarar gören
sadece şirketler değil, şirketlerin çalışanları, bu
şirketlerle iş yapan iş ortakları, kredi veren bankalar,
bu bankalarda parası olan küçük tasarruf sahipleri ve
hatta etkilenen ülke ekonomilerinden dolayı hiçbir
suçu ve ilgisi olmayan toplumun diğer kesimleri
bundan zarar görmüş ve fatura herkes tarafından
ödenmiştir.
Sektörümüz açısından bakıldığında ise iş etik
ilkelerine aykırı hareket etmek en başta haksız
rekabetin oluşmasında en büyük etken olarak ortaya
çıkmaktadır. Sektörün toplu olarak kalkınması ve

Bu doğrultuda, Isıtma Soğutma Klima Araştırma
Vakfı (ISKAV) üyesi Vakıf, Dernek, Öğretim
Kurumları, Meslek Odaları, Birlik, Enstitü, ve Kamu
Kuruluşlarına etik çalışmalarına katkıda bulunulmak
amacı ile “Isıtma, Soğutma, Klima Sektör Etik
İlkeleri”nin “Isıtma, Soğutma, Klima Sektöründe
Çalışanların Meslek Etik İlkeleri”nin ve her çeşit İş
Ahlakı ilkeleri ile etik standardların belirlenmesi ve
değerlendirilmesi misyonu ile “ISEDKO” Sektörel
Dernekler İş Etik Değerler Danışma Konseyi ilk
toplantısını 15 Ağustos 2013 günü ISKAV Toplantı
Salonu'nda gerçekleştirmiş ve faaliyetlerine
başlamıştır.
ISEDKO Yürütme Kurulu Üyeliklerine 2 yıl süre ile;
Levent AYDIN : Başkan
İsmet MURA : Başkan Yardımcısı
Ozan ATASOY: Sekreter
üye olarak oy birliği ile seçildiler.
Konsey yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek
için Ulusal ve Uluslararası Meslek Odaları, Meslek
Kuruluşları, Birlikleri, Meclisleri, Federasyon ve
Konfederasyonları ile İşadamları Dernekleri, Sektör
Dernekleri ve Vakıfları, Üniversite ve Öğretim
Kurumları ve benzeri oluşumlar ile işbirliği yaparak;
etik değerler konusunda onlara hizmet verebilecek,
onları destekleyecek, onların uygulamalarını
izleyecektir. Derneklerin ve diğer kuruluşların
Yönetim ve Onur Kurullarından, tüzel ve özel
kişilerden gelecek istekleri inceleyip önerilerini rapor
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halinde gönderecek; derneklerden araştırma
yapmalarını isteyebilecektir. Gerektiğinde tavsiye
niteliğinde kararlar alabilecektir. Konsey, çalışma
ilkelerini tespit edip ayrıca ilan edecektir. Konsey,
derneklerden, imzalamış oldukları etik ilkelere
üyelerinin uymalarını sağlamasını isteyecektir. Bu
durumu dernekler değerlendirecek, Konseyden
görüş alabilecektir. Derneklerden imzaladıkları etik
ilkeleri dernek tüzüğünün parçaları haline getirmeleri
istenecektir.
ISEDKO, faaliyetini tanımlayan bir logo hazırlayacak,
bu logoyu kullanan tüzel ve özel kişiler bağlı oldukları
Dernekler tarafından kontrol edilecektir; etik ilkelere
uyulmadığı tespit edildiğinde logo kullanma hakkı
geri alınacaktır. Dernekler etik ilkelere uymayan
üyelerini ISEDKO'ya bildirirecek, ISEDKO bu kişileri
sektöre ve kamuya duyuracaktır.
Konsey, etik değerler ve etik ilkeleri belirlemek,
detaylandırmak ve uygulamak maksadiyle bilimsel
çalışmalar yapabilicek veya yaptırabilecek, bu
konuda farkındalığın arttırılması amacıyla da gazete,
dergi, broşür, kitap, CD, web sayfası ve benzeri
baskılı yayınlar ile görsel yayınlar ve konferans,
seminer, sempozyum, panel, eğitim programları,
kurslar ve benzeri aktiviteler ile üyelerini ve kamuyu
bilinçlendirmeyi planlamaktadır.

Axis Avm Klima Santrallerinde Aldağ Kalitesini
Tercih Etti

Suryapı ve Hayat Holding ortaklığıyla hayata
geçirilen Axis Kâğıthane AVM, iklimlendirme
cihazlarında Aldağ marka klima santralleri, tavan tipi
ısı geri kazanım cihazları ve diğer ekipmanları
kullanıldı. 110 perakende mağazanın yer aldığı ve
İstanbul Cendere Caddesi'nde konumlandırılan
Axis, yeni açılan tünellerle Mecidiyeköy'e 5 dakika,
Beşiktaş ve Dolmabahçe'ye 10 dakikalık mesafede
yer almaktadır. Açık ve kapalı otoparkı bulunan Axis
ile kentsel dönüşümün odak noktası olan
Kağıthane'de yalnızda ticaret alanı aynı zamanda
ilçenin sosyal ve kültürel yapısını değiştirecek
merkez olmasını hedeflenmektedir.

Detaylı bilgi ve katılım için iskav@iskav.org.tr e-posta
adresinden başvurabilirsiniz.
1990

Kaynak: ISKAV

1990
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ÜNTES ve RHOSS "POKER" Serisi Soğutma
Grubu ve Heat Pump'lar
POKER serisi soğutma gruplarını diğerlerinden
ayıran en temel özellik, 60oC'ye kadar sıcak su
üretebilmesi ve özellikle genişleme projeleri için
kompakt boyutları sayesinde moduler taşınarak
montajlarının yapılabilmesi.

ESSİAD
e-bülten
ARIZA DURUMUNDA AYRIL (IDLE ON FAIL):
Modüler dizaynı sayesinde herhangi bir modülünde
arıza olsa bile, diğer modüller sistemden ayrılarak
ünite çalışmaya devam ederken, sistem gelişmiş
arıza yönetim fonksiyonu ile servis personelini kendi
kendine çağırıyor.

Geliştirilmiş dizaynı sayesinde ve verimli soğutucu
akışkan özellikleri ile (R-410A) ve opsiyonel
ekonomizer teknolojisi ile ESEER:4,40 verimlere
ulaşıyor ve alanında en yüksek verim değerlerini
yakalıyor ve yıl boyu tüketilen enerji miktarlarını en
aza indiriyor.
EC kondanser fanları ile daha sessiz ve ultra kapasite
kontrol imkanlarını da beraberinde getiren POKER
serisi soğutma grupları, EUROVENT doğrulama
testlerinden de başarıyla geçti.

PAYLAŞIMLI BİLGİ SİSTEMİ (THE SIM - Shared
Information Management): Her bir modül diğerleri
ile iletişimde iken atanan master yapı sayesinde grup
çalışma sıralamasını sağlayarak daha yüksek EER
ve ESEER değerlerinin algoritmasını yapıyor.
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Chiller Seçim Programı

veri tabanı, işleri yazdırabilme, pdf vb. formatlar
altında kaydedebilme, kolay güncelleme.
Web tabanlı program yapısı her yerden ve her
zaman erişim imkanı ve kolaylığı, akıllı telefonlar ve
tablet pc'lerden kullanım, platformdan (windows,
linux, vb.) bağımsızlık ve daha güvenlikli bir yapı
avantajı sağlamaktadır. Bu yapı sayesinde
bilgisayara kurulum gerektirmez, bakımı ve
güncellemeleri desktop uygulamalarına göre çok
daha kolay ve hızlıdır.

Roadmap Mühendislik, chiller üreticisi firmaların
standart ürünlerinin seçimi ve yönetimini
gerçekleştirebilecekleri “Seç&Yönet” programı
çalımalarını Eylül ayında tamamladı.

Yurtdışında geliştirilen yazılımlara nazaran maliyet,
hızlı destek ve uygulama avantajı sağlar. Rekabette
değişen müşteri ihtiyaçlarını daha hızlı karşılama, iş
verimliliğini artırma, müşteri bağlılığı oluşturma,
ihracat için önemli bir araca sahip olma, rakiplerden
farklılaşma, prestij, marka ve firma imaj değerini
yükseltme ve çok daha fazla avantaja sahiptir.

1990

Program ile firmaların ürün yelpazesindeki chillerlerin
farklı koşullar için hesaplanması ve seçimleri
kolaylıkla yapılabiliyor; ürün seçme, konfigüre etme,
teklif istemi alma, gönderme, raporlama, vb. temel
işler hızla ve hatasızca yapılarak kullanıcıya büyük
avantajlar sağlanıyor.
Programda farklı hava giriş, kondenzasyon, aşırı
soğutma, evaporasyon, kızgınlık, su giriş/çıkış
sıcaklıkları, rakım, farklı akışkanlar, kirlenme
faktörleri, ekonomizer kullanımları vb. değişkenlere
göre kapasite, debi, verimlilik ve diğer performans
hesapları yapılarak gereksinimi karşılayan en uygun
ürünler listeleniyor.
Ayrıca chiller ile freecooling (doğal soğutma) ve
evaporatif soğutma sistemlerinin çalışmasının
verimlilik hesapları da ayrıca mümkün olup firmaya
göre özelleştirilebilen hesap yardımcısı sayesinde
kullanıcılar soğutma yükü gereksinimlerini hızla
hesaplayabilmektedir.
Programın diğer temel özellikleri: web tabanlı yapı,
çoklu dil desteği (Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça,
Arapça, vb.), kompresör ve diğer ürün özellikleriile
filtreleme, stok durumu takip, EUROVENT enerji
verimlilik sınıflarına uygun ürün seçimi, kullanıcı
yetkilendirme, ses seviyelerine uygun ürün seçimi,
farklı birim desteği, komponent veri tabanı, müşteri
20
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Ticari İşbirlikleri

firmanın en önemli avantajlarından biri kızılötesi
(infrared) teknolojisi kullanıyor olmasıdır.

BOIT20130802001
Biyogaz ve Enerji Verimliliği Sektöründe Çalışan
İtalyan Firması Distribütör ve Ortak Girişim
Arayışı

BRPL20130827002
Polonyalı Firmanın Tedarikçi Arayışı

Kuzey İtalya'dan bir firma, çeşitli çürütme alanları için
birleşik biyogaz ısı ve güç sistemleri tasarlar, kurar ve
işletmektedir. Firma “one-stop-shop” adında bir
reklam ve verimli enerji üretiminden tüketimin verimli
kontrolüne kadar, endüstriyel enerji ihtiyaçları
sunmaktadır. Çürütme alanları, yaklaşık %50-70
oranında metan bileşenleri içeren biyogaz üretilen
alanlardır. Çözümler, birleşik biyogaz ısı ve güç
kullanımı, ısı pompası teknolojileri, verimli
ışıklandırma, metreleme ve veri çözümleri ve atıktan
enerjidir. Firma tüm Avrupa'da enerji sektöründe
işletmelerden ortak aramaktadır. Aynı zamanda ortak
girişime de açıktır.
BRCZ20130812001
Çek Mühendislik Firması Malzeme Tedariği ve
Özel Alet Konusunda Arayışı
Çek firma, mühendislik için özel aletler üretmektedir.
Firma teknolojik rulmanlar konusunda Avrupa
merkezinde en büyük, geleneksel bir üreticidir.
Demiryolu ve Otomotiv endüstrisinde parça
konusunda çalışmaktadır. Özel aletlerde, ölçümleme
araçlarında ve alet malzemelerinde AB ülkelerinden
fason üretim yapabilecek firmalar aramaktadır.
BORO20130828001
Elektrikli Kızılötesi Isıtma Panelleri Üretimi
Yapan Romanyalı Firmanın Ticari Ortak Arayışı

Otomatik, pnömatik ve hidrolik endüstriyel
ekipmanların distribütörlüğünü yapan Polonyalı
firma yeni üretici ve/ veya tedarikçiler aramaktadır.
Şirket, distribütörlük, ulaşım/lojistik hizmetler
anlamında da ticari aracılık hizmetler sunmaktadır.
BOSE20130812001
Global Metal Endüstrisi için İleri Sensör
Sistemleri
İsveçli sıvı metal sektörü ölçümlendirme sektöründe
bir firma için metal endüstrisi için ölçümlendirme
sistemleri aralığı pazarında ticari temsilci ya da
distribütör aramaktadır. Hedef ülkeler: Türkiye,
Meksika, Japonya, Romanya, Fransa, Bulgaristan,
Macaristan ve Ukranya'dır.
13 IT 532W 3RVG
Güneş Enerjisini Yoğunlaştırmak İçin Eğimli
Solar Aynalar-Acil
Yenilenebilir enerji alanında çalışan İtalyan bir KOBİ
endüstriyel partner veya eğimli solar aynalar üretimi
için "slumping metot" gibi özel teknik ihtiyaçları
yapabilecek KOBİ aramaktadır. Aynalar pilot olarak
yapılacak bir tesiste kullanılacaktır. Üretim
anlaşması yapılmak istenmektedir.

1990

Romanya'da ev içi aletler üretimi yapan ve üretimi
içinde elektrikli aydınlatma elemanları, fırınlar ve
yakıcı ocaklar bulunan firmanın, ürünlerinin satışı için
uydun distribütörler aramaktadır. Üretim yapan
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12 RO 662C 3RIR
Enerji İzleme İçin Gömülü Networking Sistemi
Romanya'dan teknik bir üniversite ICT alanında
araştırma ortakları aramaktadır. Araştırma alanı farklı
ICT teknolojilerinin enerji izleme alanında kullanımı
ve aktif tüketicilerin akıllı networklerde farklı
senaryolarda etkilemektedir. Aktif tüketiciler,
endüstriyel, ofis binaları, özel yerleşim veya veri
merkezleri olabilir. Yenilikçi KOBİ'ler, AB/Uluslararası
ICT Alanındaki AR-GE çalışanları ortak olarak
aranmaktadır.
13 PL 61AK 3SCK
Metal İşleme Alanında Yeni Teknolojiler ile
Yenilikçi Ürünler Elde Etme
Polonyalı metal işleme alanında uzmanlaşmış küçük
bir firma, yenilikçi ürünler üretebilmeye izin veren yeni
teknoloji transfer etmek istemektedir. Firma lisans
satın alma ve/veya üretim için ortaklık oluşturmak ve
bu yenilikçi çözümlerini tanıtmak istemektedir.
Teknolojinin tamamen geliştirilmiş olması
istenmektedir.
12 GB 403U 3OKI
Fabrika Otomasyon Sistemleri Şirketi Sistem
Entegratörleri/OEM Ortakları ve Distribütörler
İngiliz robotik paletleme konusunda uzmanlaşmış,
fabrika otomasyon sistemleri tasarlayan ve üreten bir
şirket, robotik otomasyon tasarımları know-how'u
sunmaktadır ve sistem entegrasyonunda ve/veya
teknik gelişim birleşimi için OEM tamamlayıcı ortak
şirketler ve ürün distribütörlüğü aramaktadır. Söz
konusu inovatif tasarım sonuçları işçilik fiyatlarını
düşürmekte, verimliliği arttırmakta ve kaza riskini
azaltmaktadır.

Uygulama, üretim prosesinin hat sonunda
çalışmaktadır.
09 ES 29G7 3DYE
Yüksek Verimli 140°C'ye Kadar Sıcak Su
Isıtabilen Solar Termal Kolektörler
İspanyol bir KOBİ tasarım ve her türlü akışkan için
(hava, sıcak, soğuk ve aşırı ısıtılmış su ve buhar vs.)
kurulumların üretimi ve bunların endüstriyel ve
pazarlama sektörü için uygulamaları için yüksek
verimli solar termal panellerden sıcak su üretecek
inovatif bir sistem geliştirilmiştir. Bu uygulama ile
enerji kazanımı da sağlanmaktadır. Teknoloji
patentlenmiş olup firma, lisanslama ve ticari
anlaşmalar yapabilecek partnerler aramaktadır.
12 GB 44O6 3Q41
Yenilenebilir Konstrüksiyon Malzemesi-TasarımÜretimin Gelişimi
İngiltere merkezli firma buğday samanından
yenilenebilir konstrüksiyon malzemesi geliştirmiştir.
Ürün, şimdiye kadar kullanılan yapı malzemelerinin
çoğundan üstün özelliklere sahiptir ve çevre
dostudur. Firma, hâlihazırdaki ürününü geliştirmeye
ya da yeni pazarlara adapte etmeye yönelik yeni
tasarım stratejileri ile ilgilenmektedir. Firma, tasarım
deneyimi olan, ürünlerinin spesifik ihtiyaçlarını
karşılayabilecek akademik veya endüstriyel
partnerler aramaktadır.
Hüsnü DEMİR
Proje Uzman Yardımcısı / Proje ve İş Geliştirme
Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ege Üniversitesi Kampüsü, EBİLTEM Binası 35100 Bornova - İZMİR
Tel : +90 232 343 44 00 - 110
E-posta : husnu.demir@ebiltem.ege.edu.tr
Web : http://ebiltem.ege.edu.tr
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler
2013-2014 Fuar Takvimi

1 NICONEX
ICONEX
Yapı FuarıYapı Fuarı

2 Interclima
+ Elec 2013
nterclima
+ Elec 2013

3 Philconstruct
2013 FUARI
hilconstruct
2013 FUARI

30Kasım
Ekim-02
Kasım
2013 Lagos NİJERYA NİJERYA
30 Ekim-02
2013
Lagos
04-08
Kasım 2013
04-08 Kasım
2013
Paris

Paris FRANSA FRANSA

06-09
Kasım 2013
06-09 Kasım
2013
Manila

Manila FİLİPİNLER
FİLİPİNLER

4 Abu
Dhabi International
& Conference 11-14 Kasım
11-14
Kasım 2013
bu Dhabi
International
PetroleumPetroleum
Exhibition Exhibition
& Conference
2013
Abu Dabi Abu Dabi
BAE

BAE

5 AIRTECH
2013
IRTECH
2013

Kahire MISIR

MISIR

Dubai BAE

BAE

21-24
Kasım 2013
21-24 Kasım
2013
Kahire

Big 5. Construct
Hindistan Uluslararası
Yapı Malzemeleri
Fuarı Kasım
25-28
Kasım 2013
he Big 65.The
Construct
Hindistan Uluslararası
Yapı Malzemeleri
Fuarı
25-28
2013
Dubai

7 Uluslararası
Ticaret Fuarı
luslararası
Ticaret Fuarı

26-28
Kasım 2013
Kuala Lumpur
26-28 Kasım
2013
Kuala Lumpur
MALEZYAMALEZYA

1. TürkFuarı
Ürünleri Fuarı
ayland81.Tayland
Türk Ürünleri

28 Kasım-01
2013 Bangkok
28 Kasım-01
Aralık 2013Aralık
Bangkok
TAYLANDTAYLAND

9 SEMICON
Japan - Semiconductor
Materials Exhibition
04-06
EMICON
Japan - Semiconductor
EquipmentEquipment
& Materials& Exhibition
04-06 Aralık
2013Aralık 2013Chiba

Chiba TOKYO TOKYO

10 Libya Uluslararası
Yapı Fuarı
ve İnşaat Fuarı
ibya Uluslararası
Yapı ve İnşaat

04-07
04-07 Aralık
2013Aralık 2013Tripoli

Tripoli LİBYA

2. TürkFuarı
Ürünleri Fuarı
ezayir112.Cezayir
Türk Ürünleri

07-10
07-10 Aralık
2013Aralık 2013Cezayir CezayirCEZAYİR CEZAYİR

WFES
- World
Future
Energy+Summit
+ Exhibition
WFES12
- World
Future
Energy
Summit
Exhibition

20-22
20-22 Ocak
2014Ocak 2014Abu Dabi Abu Dabi
BAE

LİBYA

BAE

13 Aqua
Therm Vienna
qua Therm
Vienna

28-31
28-31 Ocak
2014Ocak 2014Viyana

Viyana AvusturyaAvusturya

14Isıtma,
HVAC-R
Isıtma, Soğutma,
Havalandırma
Fuarı
VAC-R
Soğutma,
Havalandırma
Fuarı

28-31
28-31 Ocak
2014Ocak 2014Tokyo

Tokyo JAPONYAJAPONYA

EUEC:
Enerji Konferansı
ve Çevre Konferansı
UEC:15
Enerji
ve Çevre

03-05
Şubat 2014
03-05 Şubat
2014
Phoneix Phoneix
USA

16 BAUTEC:
Yapı Malzemeleri
Fuarı
AUTEC:
Yapı Malzemeleri
Fuarı

18-21
Şubat 2014
18-21 Şubat
2014
Berlin

Berlin ALMANYAALMANYA

17 Aqua
Therm Prag
qua Therm
Prag

04-07 Mart04-07
2014Mart 2014 Prag

Prag ÇEK CUMHURİYETİ
ÇEK CUMHURİYETİ

18 Cidde
Big 5 Uluslararası
idde Big
5 Uluslararası
Yapı FuarıYapı Fuarı

08-11 Mart08-11
2014Mart 2014 Cidde

Cidde SUUDİ ARABİSTAN
SUUDİ ARABİSTAN

Climate
World Rusya
limate19World
Rusya

11-14 Mart11-14
2014Mart 2014 Moskova Moskova
RUSYA RUSYA

20 3. Uluslararası
Yapı Fuarı
ve İnşaat Fuarı
. Uluslararası
Yapı ve İnşaat

16-19 Mart16-19
2014Mart 2014 Bengazi Bengazi
LİBYA

USA

LİBYA

*Sürekli güncellenmektedir.
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