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Başkan’dan
Değerli Üyelerimiz;
Yılın sonuna yaklaşmış
olduğumuz dönemde,
derneğimiz adına yoğun
geçen bir ayımızı daha
tamamlamış bulunuyoruz.
Sizlerin de bildiği üzere,
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
tarafından desteklenen
EHİS Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı (EHİS LAB) Projemiz ile ilgili
çalışmalarımız Proje Yürütme Kurulumuz tarafından
hızla ve yoğun bir şekilde devam etmektedir. Destek
sözleşmemizin imzalandığı günden itibaren, proje
süremiz ile ilgili geri sayım başladığından dolayı
odağımızda bulunan projemize, yurtiçinden ve
yurtdışından destek veren tüm kurum ve kuruluşlara
çok teşekkür ediyoruz.

Değerli Üyelerimiz, ESEM (ESSİAD Sürekli Eğitim
Merkezi) 2013-2104 dönemi eğitim takvimimizi
ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz. Sürekli
iyileşme ve gelişme için sürdürülebilirlik açısından
ihtiyacımız olan ancak, ne yazık ki yoğun çalışma
tempomuzun arasında sürekli ertelediğimiz eğitim
konusunda, siz değerli üyelerimiz ve çalışanları için
eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilerek ve süzgeçten
geçirilerek oluşturulan eğitim takvimimize de
katılımlarınızı bekliyoruz.
Ayrıca, bu ay içerisinde üyelerimiz ve ailelerinin
katılımları ile Kaz Dağları'na gerçekleştirilen keyifli
ESSİAD Hafta Sonu Organizasyonu için emeği
geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Saygılarımla,
Ebru KARAKIRAN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Bununla beraber, ESSİAD Okuldan İşe Projemiz
kapsamında, sektörümüzün mesleki eğitimi alan
öğrencilere tanıtılması, sevdirilmesi, iş alanlarının ve
olanaklarının daha iyi anlatılması ve öğrencilerin
sektörümüze kazandırılması amacı ile yola çıkılarak;
Üniversitelerin Makina Mühendisliği Bölümü
öğrencilerine ve Meslek Yüksek Okullarının
İklimlendirme ve Soğutma Bölümü öğrencilerine
sunumlar ve teknik geziler düzenleme
çalışmalarımız da devam etmektedir. Dönem
boyunca sürecek olan projemiz kapsamında,
öğrencilerin okuldan sonra sektörümüzde istihdam
edilmesi amaçlanmaktadır.
Yine Ekim ayı içerisinde Derneğimiz, Ege İhracatçı
Birlikleri tarafından Küme Yöneticileri Kapasite
Gelişimi Projesi kapsamında düzenlenen İzlanda
Küme Ziyareti'ne katılmıştır. Farklı ülkelerin
uygulamalarını gözlemlemek ve üyelerimiz için yeni
iş fırsatlarının oluşturulması amacıyla katılmış
olduğumuz bu ziyaret kümeler arasında iletişimi
arttırmak amacıyla önem arz etmektedir. Özellikle bu
ziyaretlerden sonra derneğimize Hindistan,
Tanzanya gibi ülkelerde düzenlenen zirve davetleri
ulaşmaktadır. Bu da ileride üyelerimiz için yeni iş
kapıları anlamı taşımaktadır.
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ESSİAD Okuldan İşe Projesi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında,
öğrencilerimize sektörümüzü tanıtmak ve sevdirmek
amacıyla 01.10.2013 tarihinde Yönetim Kurulu
Üyelerimizden Sayın Ömer BARLAS ve Sayın
Göksel GÜRPINAR'ın sunumları ile Dokuz Eylül
Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu'nda
İklimlendirme, Yapı, Tesisat, Makina ve Soğutma
Bölümü öğrencilerine sunum gerçekleştirilmiştir.

EHİS sektörünün öğrencilere tanıtılarak, mesleki
eğitim almış olan öğrencilerin sektörde istihdam
edilmesinin sağlanması ve teknik personel
ihtiyacının giderilmesi amacıyla düzenlenen
etkinlikte öğrencilerin EHİS sektöründe merak
ettikleri konular hakkında interaktif görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler, sunumun ardından
sektörün ücret aralıkları ve çalışma şartlarını merak
etmiş olup ağırlıklı olarak bu konular üzerinde bilgi
almak istemişlerdir. Ayrıca öğrencilerin sektör
firmalarımızda staj yaptıkları ve ilgili oldukları
gözlenmiştir.
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ESSİAD Okuldan İşe Projesi
Staj Programı
2013-2014 yılı ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında toplam 15 öğrenciye staj imkanı sağlanmıştır.
Stajını tamamlayan firma ve öğrencilere yönelik staj değerlendirme anketi yapılmış olup, öğrencilerin ve
firmaların memnuniyet düzeyleri değerlendirilmiştir.
2013-2014 yılı içerisinde yaz stajını tamamlayan öğrencilerimizin bir kısmı staj yaptıkları işletmelerde
istihdam edilmiştir.
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Derneğimiz, Ege İhracatçı Birlikleri Tarafından İzlanda'da Avrupa Komisyonu'nun Finansal
Desteğiyle Yürütülmekte Olan Küme Yöneticileri İçin Kapasite Gelişimi Projesi Kapsamında
Düzenlenen “İnceleme Gezisi Ve Kümelenme Konferansı”nda Üyelerini Temsil Ederek, İşbirliği
Fırsatlarını Değerlendirdi.
“Küme Kıyaslama Çalışması” sonucunda Avrupa
Küme Analizleri Sekretaryası (European Secretariat
for Cluster Analysis-ESCA) tarafından Bronz Kalite
Etiketi ile ödüllendirilen Ege Soğutma Sanayicileri ve
İş Adamları Derneği, üyelerine sağladığı hizmetlerde
mükemmelliğe ulaşmak amacıyla belirlenen gelişim
alanlarını güçlendirmek üzere İzlanda'da iyi örnek
kabul edilen kümelere ziyaret düzenlenmiştir.
Dünyanın farklı yerlerinden küme yöneticilerini bir
araya getiren organizasyonda, hem farklı ülkelerin
uygulamalarını gözlemleme hem de yeni iş
fırsatlarının oluşması için altyapı sağlanmış,
küreselleşen dünyada kümelenme girişimleri hem
sektörlerin rekabetçi gücünün artırılması hem de
ekonomik kalkınmanın sağlanması için ön plana
çıkan bir yaklaşım olduğu fakat günümüzde mevcut
kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en yüksek
çarpan etkisinin yaratılması için sadece sektör
paydaşlarının kümelenmesinin yetmediği, kümeler
arası rekabet öncesi işbirliğinin de önem kazandığı
ortaya çıkmıştır.

Okyanus Kümesiyle soğuk oda ve yenilenebilir
enerji kaynakları kullanımı %73 oranında olan
Jeotermal kümesiyle proje taahhüt ihtiyaçları
konusunda görüşmeler yapılmıştır.

Ayrıca Grand Hotel Reykjavík'de “Küme
Mükemmeliyetçiliği: Strateji ve Gelişim Aşamaları”
konferansı yapılmış olup, İzlanda Sanayi Bakanı'nın
da katıldığı konferansta Genel Sekreterimiz Sayın
Aylin GEL tarafından EHİS Kümesini tanıtan sunum
gerçekleştirilmiştir.

Küme Mükemmeliyetçiliği: Strateji
ve Gelişim Aşamaları Konferans
Programı

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından, Küme Yöneticileri
Kapasite Gelişimi Projesi kapsamında düzenlenen
ve farklı ülkelerin uygulamalarını gözlemleme ve yeni
iş fırsatlarının oluşması için altyapı sağlanması
amacıyla düzenlenen İzlanda Küme Ziyareti, 30 Eylül
- 02 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Burada derneğimizin de aralarında yer aldığı iyi
örnek olarak gösterilen küme organizasyonları
sunumlarını yapmışlar; Doğu Avrupa'lı ve İzlandalı
küme temsilcileri ile bir araya gelerek yönetim
mekanizmaları ve olası işbirlikleri hakkında tartışma
fırsatı yakalamışlardır.

Kümeler arasındaki iletişimi arttırmak amacıyla
düzenlenen ziyaret esnasında üyelerinin tümünü tek
bir çatı altında toplamayı hedefleyen İzlanda

İzlanda'nın öncü kümeleri, Ege İhracatçı Birlikleri
organizasyonunda 28 Kasım 2013 tarihinde İzmir
Hilton Oteli'nde bir araya geleceklerdir.
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Derneğimizin 2013-2015 Yılı Etkinlik Programı
kapsamında, 05-06 Ekim 2013 tarihleri arasında
üyelerimizin ve değerli ailelerinin katılımları ile
ESSİAD Hafta Sonu Organizasyonu düzenlenmiştir.

Seyahat programımızın ilk gününde dernek
merkezimizde katılımcılarımız ile buluştuktan sonra
Türkiye'nin oksijen deposu Kaz Dağları'na doğru yola
çıkılmıştır. Kaz Dağları yolculuğumuzun ilk durağı
olan Sarıkız Heykeli ve daha sonra Edremit Güre
Bölgesi'nde yer alan ve Unesco'dan özel ödül almış,
Türkiye'nin ilk Etnografya Müzesi olan Tahtakuşlar
Müzesi ziyaret edilmiştir.

ESSİAD
e-bülten
Tahtakuşlar Müzesi, İlkokul
Öğretmeni Sayın Alibey
KUDAR tarafından Güre
Belediyesi sınırları içerisinde
Ta h t a k u ş l a r K ö y ü ' n d e
kurulmuş olan özel etnografya
galerisidir. Galeri'de Orta
Asya'dan Türkiye'ye göç eden
Konar-Göçer Türk Boyları'nın
ilginç ve özgün kültür varlıkları,
giyim eşyaları, aletleri, halıları
ve çadırları sanat galerisinde her tür sanat yapıtları
yıl boyunca sergilenmektedir.
Tahtakuşlar Müzesi gezisinden sonra konaklama
yapacağımız otel olan Saruhan Güre Termal Otel'e
doğru yola çıkılmıştır. Programımız kapsamında
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
(EKOSEM) Öğr. Gör. Sayın Sedef UZGÖREN'in
su n u ml a rı i l e Du yg u Yö n e ti mi Se mi n e ri
düzenlenmiştir.
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Seminerimiz sonrasında katılımcılarımız ile birlikte
akşam yemeği yenerek canlı müzik eşliğinde keyifli
gecemiz sona ermiştir.

Programımızın ikinci gününde Kaz Dağları'nın
denize bakan yamacında bulunan orman içinde çok
hoş manzarası ve panaroması olan Hasanboğuldu
Göleti gezilmiştir.

ESSİAD
e-bülten

Bu ziyaretlerin ardından Türkler ve Rumların bir
arada yaşadığı ilginç mimarisiyle dikkat çeken
Cunda (Alibey) Adası'na gidilerek tarihi sokaklarında
dolaşılmış, yemek molası sonrasında İzmir'e
dönülmüştür.

Organizasyonumuza katılarak bizlerle birlikte olan
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'
(EKOSEM)'den değerli hocamız Sayın Öğr. Gör.
Sedef UZGÖREN'e ve sponsorumuz Doğu
İklimlendirme Ekipmanları Ltd. Şti.'ye
teşekkürlerimizi sunarız.
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Avrupa KOBİ Birliği Yönetim Kurulu (European
Small Business Alliance-ESBA) tarafından İzmir
Ticaret Odası işbirliğinde 24 Ekim 2013 tarihinde
tanıtım toplantısı düzenlenmiş olup, ilgili toplantıya
derneğimizde katılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Hakan
SEMERCİ, derneğimizi temsilen 09 Ekim 2013
tarihinde İSKİD'de gerçekleştirilen İstatistik
Komisyonu Toplantısı'na katılmıştır.
Sayın Gülnur ONUR, Sayın Özlem KAYACAN, Sayın
Tunç KORUN, Sayın Sedat AKISKA, Sayın Metin
DURUK, Sayın Hüseyin M. YÜKSEL ve Sayın Sarp
ÜNSAL'ın katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda
İSKİD-ESSİAD istatistikleri ile iklimlendirme
sektöründe klima tanımının anlatıldığı bir basın
bülteni hazırlanması ve 2013-2014 yılı istatistik
çalışmaları hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmelere destek veren, rekabet
güçlerini arttırmaya yönelik çalışmalar düzenleyen
Avrupa KOBİ Birliği Yönetim Kurulu'nun tanıtım
toplantısında; İzmir'in Türkiye ve dünya ticaretindeki
yeri ve ilişkileri, Ege Bölgesi'nin sanayi yapısı ve
üretimi konularındaki çalışmaları ve ESBA'nın
hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuş
olup, derneğimiz ve çalışmaları hakkında ESBA'ya
bilgi verilmiştir. Ayrıca İzmir'in Türkiye ve Dünya
ticaretindeki yeri ve ilişkileri, Ege Bölgesi'nin sanayi
yapısı ve üretimi ile ESBA'nın çalışmaları hakkında
bilgi aktarılmıştır.
ESBA Hakkında: 1998 yılında kurulan ESBA, 36
Avrupa ülkesinde yaklaşık bir milyon KOBİ'yi temsil
etmektedir. Avrupa'daki KOBİ girişimcileri ve serbest
meslek mensuplarının sesini Avrupa Birliği'ne
duyuran tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olan ESBA
her yıl bir Yönetim Kurulu Toplantısını üye olduğu
ülkelerden birinde düzenlemektedir.

Kasım ayı içerisinde siz değerli üyelerimiz ve sektör temsilcilerimizden gelecek
olan talepler doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Hakan
SEMERCİ'nin sunumları ile "ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi" düzenlenecek
olup, eğitime katılım konusunda dernek merkezimiz ile iletişim kurabileceğinizi
bilgilerinize sunarız.
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KURUMSAL ÜYELİK
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.

ESSİAD
e-bülten
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;

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

Sayın Hüseyin BULGURCU,
Sayın Özen OSMANOĞLU,
Sayın Nurettin ÖZDEMİR,
Sayın Murat KURTALAN
Sayın Sinem VARDAR ve
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Proje
K o o r d i n a t ö r ü m ü z S a y ı n Ay ş e g ü l S E V E R
MENKÜ'nün 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.

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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Net Sıfır Enerjili Binalar, Akdeniz Ülkeleri
Uluslararası İklimlendirme Kongresi Climamed
2013'te Ele Alındı

ESSİAD
e-bülten
bilgiler veren Sayın Türkmen, TTMD olarak tesisat
sektöründe etkin bir rol üstlendiklerini belirtti.
TTMD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrede
Amerika'dan Japonya'ya toplam 21 ülkeden toplam
74 bildiri ve 8 poster sunum yapıldı. 7 ayrı salonda iki
gün süreyle bir araya gelen 400'e yakın katılımcı ile
Climamed 2013 Kongresi'nde “Net Sıfır Enerjili
Binalar” masaya yatırıldı.

TTMD'nin ev sahipliğinde, Akdeniz Ülkeleri Tesisat
Mühendisleri Dernekleri'nin (AICARR İtalya, AICVF
Fransa, APIRAC Portekiz, ATECYR İspanya, TTMD
Türkiye) ortaklaşa düzenlediği ve derneğimizin de
katıldığı Climamed 2013, 3-4 Ekim 2013 tarihleri
arasında İstanbul Harbiye Askeri Müze Kongre
Merkezi'nde yapıldı.

Bir sonraki kongreye ev sahipliği yapacak olan
AICVF (Fransa) adına konuşan Sayın Bertrand
MONTMOREAU, 10-11 Eylül 2015'te Fransa'nın
Juan Les Pins kentinde gerçekleştirilecek kongre
hakkında bilgiler vererek kongre ana başlıklarını,
multi enerji sistemleri, rehabilitasyon, sürdürülebilir
enerji, iç hava kalitesi ve performans garantisi olarak
sıraladı.
Ayrıca Climamed 2013'te Eurovent'in EHİS Akredite
Test ve Analiz Laboratuvarı Projemize ortaklığı
konusunda görüşmeler gerçekleştirilmiş olup,
projemiz ile ilgili gelişmeler masaya yatırılmıştır.
Climamed 2013'ün Değerlendirme Toplantısı
Yapıldı

Kongre'nin açılış konuşmasını yapan Climamed
2013 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cafer ÜNLÜ,
Climamed 2013'i Akdeniz bölgesinde ortak iklim
şartlarının doğurduğu ihtiyaçlardan dolayı bir araya
gelen ülkelerin oluşturduğu bir topluluk olarak
tanımlayarak, Kongre'nin tarihçesi hakkında bilgi
verdi. TTMD adına kongre için yapılan hazırlıkları
anlatan Ünlü, bu kongre sayesinde mühendis,
mimar, tasarımcı, uygulamacı ve birçok branştan
insanı bir araya getirme hedefinde olduklarını
söyledi.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Bahri TÜRKMEN, günümüzde artan
enerji ihtiyacının ekonomiler açısından önemini
vurgulayarak, enerji sektöründe Türkiye'nin jeopolitik
konumuna dikkat çekti. TTMD'nin faaliyet alanları ve
yürütmekte olduğu uluslararası projeler hakkında

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) ev
sahipliğinde 3-4 Ekim 2013 tarihleri arasında
İstanbul'da gerçekleştirilen Climamed 2013'ün
Değerlendirme Toplantısı 24 Ekim 2013 tarihinde
Cemile Sultan Korusu'nda yapıldı.
Çok sayıda firma yetklisi, sektörel dernek temsilcisi,
TTMD üyeleri ve sektörel basının bir araya geldiği
toplantıda TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Bahri TÜRKMEN kongreye dair sunum yaparak,
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Climamed 2013 Kongresi'nin hazırlık ve
tamamlanma sürecine ilişkin faaliyetleri anlattı.
Sayın Türkmen konuşmasında "Kongre'ye ait 21
ülkeden 159 bildiri özeti geldi. 7 paralel salonda 66
bildiri sunuldu. 11 poster sunumu yapıldı. "Yaklaşık
Sıfır Enerjili Binalar" konulu bir panel düzenlendi.
Four Season Bosphourus Hotel'de yaklaşık 400
kişinin katılımıyla gala yemeği düzenlendi. Kongreye
429'u kayıtlı olmak üzere yoğun katılım sağlandı”
diyerek kongreye ilişkin bilgileri paylaşmıştır.
Kongrenin başarıyla tamamlanmasında emeği
geçen herkese teşekkür eden Sayın Türkmen, 8-10
Mayıs 2014 tarihleri arasında ISK Sodex Fuarı
esnasında gerçekleştirilecek olan 11. Uluslararası
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Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu hakkında
bilgiler verdi.
Sempozyumun yürütme, organizasyon, bilim kurulu
ve danışma kurullarını tanıtan Sayın Türkmen,
sempozyum için sponsorluk şartlarını anlatarak
gelecek yıl çok daha başarılı bir sempozyum
gerçekleştirme hedefinde olduklarını söyledi.
Toplantıda yapılan sunumun ardından, Climamed
2013'e sponsor olan firmalar, destekleyen dernek ve
kurumlar ile sektörel dergilere teşekkür plaketleri
takdim edildi.
Davetliler, toplantının ardından verilen kokteyle
katıldı.

Arçelik A.Ş.'nin, Meslek Liselerinde "Elektrikli Ev Aletleri Teknik Öğretim Programı" Kapsamında
Açtığı Laboratuvar Sayısı 8'e Çıktı

Arçelik A.Ş., "Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis
Programı" kapsamında açtığı laboratuvar sayısını, 4
yeni laboratuvar ile 8'e çıkarıyor. Trabzon, İzmir ve
Ankara'da laboratuvar açılışlarını gerçekleştiren
Arçelik A.Ş., 10 Ekim 2013 tarihinde Bursa'da açtığı
laboratuvarla bu yıl 4 yeni sınıfı daha eğitime sunan
Arçelik A.Ş.'nin 2011 yılında hayata geçirdiği bu
program, elektrikli ev aletleri teknik servis elemanı
yetiştirme alanında özel laboratuvar açılması
bakımından Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve
Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Sayın Levent
ÇAKIROĞLU, meslek lisesi mezunlarına staj ve
istihdamda öncelik sağladıklarını belirtirken, “Arçelik
Elektrikli Ev Aletleri Dalı'nda mezun olan ve bizimle
çalışmayı düşünenleri öncelikle değerlendirip, iş
imkanı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
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KOSGEB'den "KOBİ'ler İçin Gönüllü Uzman
Danışmanlık Projesi"
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sağlanması, KOBİ'lerin Ar-Ge ve inovasyona yönelik
faaliyetlerinin arttırılması ve inovasyon projeleri
sonucunda elde edilen çıktıların ürüne
dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu hedeflerin
gerçekleştirilmesi ile KOBİ'lerin organizasyonel
anlamda iyileşmesi sağlanacak, kalite yönetim
sistemi uygulamalarına geçilecek, proje sayılarında
önemli artış gerçekleştirilecek, teknolojik ürün ve
patent sayılarında artış yaşanacak, KOBİ'lerin
toplam satışında artış olacak ve bunların sonucu
olarak ta istihdamda iyileşmeler görülecektir.
Proje sonucunda işletmelerin proje kültüründe
ilerleme, istihdam rakamlarında ve kapasitelerinde
artış gibi ekonomik göstergelerinde iyileşme
beklenirken rekabet edebilme yeteneklerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü
tarafından yürütülen ve KOSGEB İdaresi
Başkanlığınca desteklenen “KOBİ'ler için Gönüllü
Uzman Danışmanlık Projesi” ile, İzmir'de bulunan
KOBİ ölçekli işletmelerin ihtiyaç duydukları
danışmanlık hizmetlerinin daha verimli ve farklı bir
yöntemle karşılanması amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda oluşturulan havuza dâhil edilen gönüllü
danışmanlar KOBİ ölçekli işletmelerde hizmet
vermeye devam etmektedir.
Proje için pilot il seçilen İzmir, Türkiye'nin
sanayileşmiş bölgelerin arasında ilk sıralarda yer
almaktadır. İmalat sanayinde İzmir'de toplam 23.749
işletme olmasına rağmen az denebilecek sayıda
işletme proje bazlı destek ve teşviklerden
yararlanabilmektedir. Bu projenin bir amacı da proje
bazlı destek ve teşviklerden yeteri kadar
faydalanamayan İzmir'in KOBİ ölçekli işletmelerine
danışmanlık yolu ile proje hazırlama kültürü
kazandırmak ve bu desteklerden daha fazla pay
almalarını sağlamaktır.
Proje, İzmir ili ve ilçelerinde bulunan KOBİ'lerin
mesleki, teknolojik, mali, idari, stratejik, konularda
karşılaştıkları bilgi eksikliği ve deneyim yetersizliğinin
ortaya çıkardığı kayıpların önlenebilmesi ve
KOBİ'lerin karşılaştıkları sorunlara etkili çözümler
getirilerek verimliliklerinin ve rekabet güçlerinin
arttırılması, dolayısıyla bölge ekonomisinin gelişmesi
açısından önem arz etmektedir.

Uzmanlık konularında uzun yıllar deneyim kazanmış
(en az on beş yıl) ve sonrasında emekli olmuş ancak
halen aktif olarak çalışma isteği duyan bilim
insanları, sanayiciler ve bürokratlardan
oluşturulacak bir danışman havuzu ile gönüllü
danışmanlık hizmeti sağlanması çalışmalarını
kapsayan bu proje ile mevcut deneyimlerin
doğrudan ihtiyaç sahibi olan KOBİ ölçekli işletmelere
aktarılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında
işletmeler; Ar-Ge ve Yenilik, Mühendislik
Uygulamaları, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojiler, Enerji
Teknolojileri, Yeni Teknik, Teknolojiler ve Tasarım,
Proje Yönetimi, Genel Yönetim, Ulusal ve
Uluslararası Fonlardan Yararlanmak Üzere Proje
Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan
Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Çevre,
Ürün Belgelendirme ve Sistem Belgelendirme gibi
işletmelerimizin rekabet gücünü arttıracak ve onları
küresel pazara taşıyacak konular da ihtiyaç
duydukları danışmanlık desteğine ulaşabilecekler.
Danışmanlar ve işletmeler arasında projeninn temel
unsuru olan gönüllülük esasının bir sonucu olarak
gelişecek içten ve sağlam iletişim sayesinde,
işletmelerde önemli katma değer yaratacak
değişimler meydana geleceği beklenmektedir.
Projenin hayata geçirilmesinden sonra çıkacak
sonuçlar neticesinde, uygulamanın tüm Türkiye'ye
yayılması planlanmaktadır.

Bu proje ile KOBİ'lerin başta yönetim kültürü ve
becerilerinin gelişmesi, proje oluşturma kültürünün
14
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Proje kapsamında; belirttikleri uzmanlık alanında en
az 15 yıl deneyim sahibi olan, öğrenmeyi ve
öğrendikleri bilgi ve tecrübeyi ulaşabildikleri kadar
çok kişiye aktarmayı ilke edinmiş emekli bilim
insanları, sanayiciler, iş adamları, uzman bürokratlar
ve teknokratların başvuruları ile gönüllü uzman
danışman havuzu oluşturulmasına başlanmıştır. Öte
yandan danışmanlık hizmeti almak isteyen ve KOBİ
tanımına uygun işletmelerimizin başvuruları da
alınmaya başlanmıştır. Proje çalışmaları İzmir Güney

Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde ve proje ortağı olan
EBİLTEM'de oluşturulan iki ofis üzerinden
yürütülmektedir.
Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler KOSGEB
İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile proje
ortağı olan EBİLTEM'e başvurabilirler.

Sağlık ve İlaç Sektörünün Önde Gelen Firmaları Aldağ Hijyenik Cihazlarını Tercih Ediyor

İlaç sektörünün köklü üreticilerinden biri olan DEVA
Holding, Merkezi İtalya'da olan, başlıca Avrupa
ülkeleri ve Türkiye'de operasyonları bulunan, Orta
ve Doğu Avrupa'nın yeni pazarlarında büyüyen
Avrupalı bir ilaç grubu Recordati S.p.A., dünyanın en
büyük 100 ilaç firması sıralamasında yer alan ilk
Türk şirketi Abdi İbrahim, Türkiye'nin önde gelen, en
eski ve köklü ilaç firmalarından Mustafa Nevzat,
Fatih Üniversitesi Şirinevler Poliklinik Binası, Erdem
Hastanesi, Medipoll Hastaneleri, Medicalpark
Hastaneleri, Özel Maltepe Onkologica Polikliniği,
Estavia grubuna ait Via Hospital vb. gibi bir çok
projede Aldağ Hijyenik Klima Santralleri (AKS),
Paket Hijyen Ameliyathane Klima Santralleri
(ALDAMED), Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
(AHRV), Soğutma Grupları (MC, MTA, AERMEC) ve
AE, MECO model Fancoiller tercih edilmiştir.
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Daikin Türkiye'den Yetkili Servis Hamlesi
Ülke genelinde 80 il ve 208 ilçede faaliyet
gösteren 501 yetkili servisi kapsayan bir yeniden
yapılandırma çalışması başlatan Daikin Türkiye,
konfor anlayışı ve müşteri memnuniyetini en üst
seviyeye taşıyacak.
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çözümler sunarak sürdürülebilir hizmet kalitesini ve
koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak. Bu
çalışmadaki vizyonumuz ise; Daikin global vizyonu
çerçevesinde insana, çevreye ve topluma duyarlı
hizmetler sağlayarak grup içinde öncü ve yenilikçi
satış sonrası hizmet bölümü olmak.”
Hedef Yüksek Hizmet Kalitesi ve Müşteri
Memnuniyeti

Daikin Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Direktörü
Sayın Neslihan YEŞİLYURT, başlatılan bu
çalışmanın sonucunda müşterinin yanı sıra
servis ve bayi memnuniyetinin de artacağını
belirtirken “Sektörümüz açısından da iyi bir
örnek oluşturacağız” dedi.
Felsefesinin temelinde müşteri beklentilerinin de
ötesinde değer yaratmak yer alan Daikin, üretiminde
olduğu gibi hizmet kalitesinde de farklılık sunuyor.
Mevcut 501 yetkili servisinde yeniden yapılandırma
çalışmalarına başlayan Daikin Türkiye, konforlu
çözümler ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ile
hizmet kalitesini daha da yukarıya taşımayı
hedefliyor. Daikin bu yapılandırma ile müşterilerine
üstün hizmet sunarken sektörüne de örnek olmayı
amaçlıyor.
Daikin Türkiye'de yürütülen servis yeniden
yapılandırması çalışmaları hakkında bilgi veren Satış
Sonrası Hizmetler Direktörü Neslihan Yeşilyurt,
bunun için öncelikle uzun vadeli stratejiler
kapsamında analizler yaptıklarını, bu doğrultuda
hedef ve izlenecek yöntemi belirlediklerini aktardı.
Yeşilyurt, ülke genelinde 80 il ve 208 ilçede faaliyet
gösteren 501 yetkili servisi kapsayan bu çalışmanın
amacını şöyle anlattı: “Bu yeniden yapılandırmanın
misyonu; Daikin hedefleri doğrultusunda satışı
yapılan veya üretilen ürünlerde müşteri
beklentilerinin de ötesinde değer yaratacak,
ihtiyaçlarına ve hayallerine en uygun ve konforlu

Bu ana hedef doğrultusunda yeniden yapılandırma
yöntemini belirlediklerini ve mevcut servis yapısını
gözden geçirerek çalışmalara başladıklarını belirten
Direktörü Sayın Neslihan YEŞİLYURT, bu konuda
şunları söyledi: “Bütün bu çalışmalar sonucunda
yüksek hizmet kalitesi ve en üst düzeyde müşteri
memnuniyetinin sağlanması ve sürdürülebilir hale
getirilmesi sağlanacak. Daikin Türkiye için servis
hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin
artırılması öncelikle önem taşıyor. Bu doğrultuda
pazarlama ve kurumsal satış etkinliklerimizi
geliştirirken eğitim, çalışanlarımızın eğitimi, kalite
sistemlerimizin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
sistem ve altyapının etkin yönetilmesi bizim öncelik
verdiğimiz konular. Nihai müşterimizin beklentilerini
belirledik, son iki yıldaki şikayet ve uyarıları
inceledik. Müşteri ilişkilerinden bayi ilişkilerine, son
üç yıllık cirolarından iş adetlerine kadar pek çok
analiz yaparak mevcut servislerimizin ihtiyaçlarını
belirledik. Bütün bu çalışmaların sonucunda da nihai
müşterimizin Daikin markasına duyduğu güvene
layık olabilmek, markamızın etkinliğini sürdürülebilir
kılmak için yetkili servislerimizin iyileştirilmesi için bir
dizi çalışmayı devreye aldık.”
Daikin Türkiye Sektörüne Örnek Olacak
Sayın Yeşilyurt, Daikin Türkiye'nin bu yeniden
yapılandırma doğrultusunda yapacağı bazı
çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi:
Yaptığımız analizler sonucunda servis adayı olan
ve kriterleri sağlayan servisler ile görüşülerek
münhasırlığa geçişleri tamamlanacak,
Yetkili servisler münhasırlığa özendirilerek sayısı
azaltılacak,
Büyük şehirlerde ve münhasır servisi yaşatacak
gelir olan bölgelerde yeni servisler münhasır olarak
açılacak,
Bazı bölgelerde servis sayımız artırılacak. Servis
gelirlerinin artırılarak mali yapıların güçlendirilmesi
için bazı bölgelerde servis birleşmeleri yapılacak,
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Münhasır servislerin gelirlerinin artırılması için iş
önceliği verilmesine devam edilecek,
Son iki yıldır cirosu olmayan ve firma ömrü 2 yıldan
büyük olan servis firmalar ile çalışma durumu
incelenecek,
Ururu-Sarara gibi yüksek gelir segmentine ve
teknolojik ürünlere hizmet veren servisler
farklılaştırılacak ve sayıları artırılacak,
Kurumsal bakım hizmeti verebilecek servislerin
sayısı ve kabiliyeti artırılacak,
Bölgelerde etkinliği artırmak ve SSH çalışanları
arasında sinerji yaratılması amacıyla yeni
organizasyonel yapıya geçilecek.
Yapılacak olan bu çalışma ile Daikin Türkiye'nin nihai
müşterisine konforlu çözümler ve üstün hizmet
sunarken sektörüne de örnek oluşturmayı
amaçladığını vurgulayan Sayın Yeşilyurt, “Bu süreçte
daha fazla efora ihtiyacımız olacak. Ancak bu
çalışmanın sonucunda nihai müşterimiz gibi tüm
Daikin bayi ve servislerinde memnuniyet üst düzeye
çıkacaktır. İnanıyoruz ki bu çalışma ile sektörümüze
rol model olacağız” dedi.

1990

Arçelik A.Ş. Faaliyet ve Sürdürülebilirlik
Raporlarına 10 Ödül
San-Diego merkezli Amerikan İletişim Profesyoneller
Ligi (LACP) tarafından her yıl uluslararası platformda
düzenlenen Amerikan İletişim Profesyoneller Ligi
yarışmasında; bu yıl 25 ülkede, farklı sektörlerden
dünyanın önde gelen şirketleri tarafından yapılan
6000'den fazla başvuru yer aldı. Şirketlerin faaliyet
raporları, 'İlk İzlenim, Rapor Kapağı, Hissedarlara
Mektup, Rapor Anlatım Dili, Rapor Finansalları,
Yaratıcılık, Mesaj Açıklığı ve Bilgi Erişimi' kriterleri
dikkate alınarak değerlendirimiş olup, Arçelik A.Ş.'nin
Duayen Creative Ajansı işbirliği ile hazırladığı 2012
yılı Faaliyet Raporu, dayanıklı tüketim sektöründe
"Altın Ödül" de dahil olmak üzere, iki ödüle layık
görüldü.

olarak “Altın Ödül” de dahil olmak üzere, dört ödüle
layık görüldü. Altın Ödül'ün yanısıra ödül aldığı
kategoriler;
-Top 50 Annual Report Europe - Middle East Africa Region (Avrupa, Ortadoğu, Afrika Bölgesinin
En İyi 50 Sürdürülebilirlik Raporu)
-Best Annual Report Letter to Shareholders
Bronze Europe - Middle East -Africa Region
(Avrupa, Ortadoğu, Afrika Bölgesinin En İyi Hissedar
Mektubu Bronz kategori )
-Top 20 Turkish Annual Reports of 2011 (2011'in
En İyi 20 Sürdürülebilirlik Raporu) oldu.
4 Ödül de ARC'den
Amerika merkezli MerComm tarafından bu yıl 27.'si
düzenlenen ve şirketlerin yıllık faaliyet ve
sürdürülebilirlik raporlarının değerlendirildiği
Uluslararası ARC Ödülleri Yıllık Rapor
Yarışması'nda Arçelik A.Ş. 4 ödül birden almaya hak
kazandı. Farklı sektörlerden şirketlerin yarıştığı ARC
Awards'te bu yıl 34 ülkeden 2.260 rapor, 21 farklı alt
kategoride yarıştı. Ödüller, ABD'nin New York City
şehrinde düzenlenen Gold&Grand Gala Ödül
Töreni'nde 26 Eylül 2013 tarihinde verildi.
Arçelik A.Ş., 2012 Faaliyet Raporu ile tüketici
ürünleri sektöründe yazılı metin kategorisinde Altın
Ödül, basım ve üretim kategorisinde ise Bronz
Ödül'ün sahibi oldu. Arçelik
A.Ş., 2011 Sürdürülebilirlik
Raporu ile de yazılı metin
kategorisinde Gümüş Ödül,
kapak/tasarım alanında Bronz
Ödül'ü aldı.

Arçelik A.Ş. Faaliyet Raporu, Altın Ödül'e ek olarak
Top 20 Turkish Annual Reports of 2012 (2012'in
Türkiye'den Başvuru Yapan En İyi 20 Faaliyet
Raporu) kategorisinde de ödüllendirildi.
Arçelik A.Ş.'nin 2011 yılı Sürdürülebilirlik Raporu da
aynı yarışmanın “Sürdürülebilirlik Raporları”
kategorisinde, kendi ciro sınıfında sektör bağımsız
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6. Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları
Büyük İlgi Gördü
İlki 2001 yılında düzenlenen, Endüstri Mühendisliği
Bahar Konferansları'nın (EMBK) altıncısı “Yalın
Dönüşüm” ana temasıyla 4-6 Ekim 2013 tarihleri
arasında İzmir'de gerçekleşti.

EMBK'ya paralel olarak düzenlenen sergiye yalın
uygulamalar alanında çalışma yapan 18 kurum ve
kuruluş katılarak ürün ve hizmetlerini katılımcılarla
paylaşma imkânı yakaladı.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına İzmir
Şubesi yürütücülüğünde MMO Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 11 kurum
tarafından desteklenen Endüstri Mühendisliği Bahar
Konferansları öncesinde 3 Ekim 2013 tarihinde yalın
uygulama yapan Manisa'daki 5 firmaya yapılan
teknik geziler düzenlendi.
Kongre boyunca 25 oturumda “Yalın Organizasyon”,
Yalın Üretim”, “Yalın Ürün Geliştirme”, “Yazılımda
Yalın”, “Yalın Düşünce-Eğitim”, “Hizmette Yalın”,
“Yalın Girişim”, “Yalın Ofis”, “Yalın Tedarik ZinciriLojistik”, “Yalın Muhasebe”, “Enerjide Yalın”,
“Sağlıkta Yalın”, “Yalın Yönetim” ve “Yalın ÜretimYönetim” konularının ele alındığı deneyim paylaşım
oturumları ve akademik bildiriler sunuldu. Bu yoğun
program 5 ayrı salonda paralel olarak düzenlendi.
Etkinliğin ilk günü, açılış konuşmalarının ardından
Yalın Enstitü Derneği'nden Yalçın İpbüken bir sunum
gerçekleştirdi. Yine ilk gün saat 14.00'de Toyota
Türkiye'den Sayın Orhan ÖZER, ikinci gün ise Yalın
Üretim ve TPM Uzmanı Sayın Tetsuya YAMAZAKİ
konuklarımıza bir sunum gerçekleştirdi.

Konferansları, 762`si kayıtlı katılımcı, 323'ü ise
ziyaretçi olmak üzere 1085 mühendis ve üniversite
öğrencisi izledi. Etkinliğin son günü 7 ana başlıkta
düzenlenen çalıştaylara ise 132 kişi katıldı.
EMBK 2013'ün ilk gününde, ülkemizin en üretken
sanatçılarından biri olarak tanımlayabileceğimiz
Hüsnü Arkan'ın katılımıyla gerçekleşen konserde,
konferans katılımcıları günün yorgunluğunu atma ve
bir arada vakit geçirme fırsatı yakaladı.
Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları'na
paralel olarak düzenlenen sergiye yalın uygulamalar
alanında çalışma yapan 18 kurum ve kuruluş
katılarak ürün ve hizmetlerini katılımcılarla paylaşma
imkanı yakaladı.
Konferansı değerlendiren MMO İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet
ÖZSAKARYA, etkinliğin son derece verimli geçtiğini
belirterek, özellikle üretim ve hizmet süreçlerindeki
israfın önüne geçilebilmesi için yalın dönüşüm ve
yalın üretim anlayışının tüm kurum ve kuruluşlarda
hâkim olması gerektiğini ifade etti.

1990

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Sayın H. Murat
GÜNAYDIN ise “Yalın Yaşam için Kişisel Hedef
Koyma” konusundaki sunumu katılımcılarla paylaştı.

18

ESSİAD
e-bülten

Sektörden Haberler
Honeywell Yeni Nesil Araç Terminalini Sundu

Honeywell'in (NYSE: HON) mobil işgücüne
esneklik ve üretkenlik sağlayan onuncu nesil
araç terminali (VMC) Thor VM2 çıktı.
Thor VM2 9,7 inçlik (25 cm) daha büyük XGA ekranı
ile zaman kazandırmak ve tedarik zincirinde
öngörülmeyen aksamalara karşı koruma sağlamak
için mobil teknolojiden yararlanıyor. Sahada
değiştirilebilir bir ön panel ile donatılan Thor VM2,
zarar görmeye en yatkın iki bileşen olan klavye ve
dokunmatik ekranı kullanıcı tarafından değiştirilebilir
bir parça haline getiriyor. Sonuç olarak, kullanıcılar
araç terminallerinde en yaygın olarak görülen
arızaları yoldayken gidererek bakım maliyeti ve
yedek parçaya ayrılan bütçeyi azaltıyor.
Quick Mount Smart Dock, aktif oturumu iptal
etmeksizin araçlardaki arızalar ile başa çıkabilmek
veya iş yükü değiştikçe bilgisayarları yeniden tahsis
etmek için kullanıcıların VM2'yi on saniyenin de
altında bir sürede yerinden çıkarmasına imkan
vererek kullanıcı verimliliğini en üst düzeye
yükseltiyor. Örneğin, tedarik zinciri çalışanları VM2'yi
bir forkliftten çıkarıp tek bir işlem dahi kaçırmadan
başka bir araca yükleyebiliyorlar. Hem Thor VM2
hem de VM1, Quick Mount Smart Dock ile uyumlu.

“Tedarik zincirinde inovasyon taahhüdümüz,
müşterilerimizin öngörülemeyen ortamlarda
çalışırken karşı karşıya kaldığı zorluklarla başa
çıkması için sürekli olarak evriliyor” diyen Honeywell
Tarama ve Mobilite Ürün Yönetim Müdürü Sayın
Taylor SMİTH sözlerini şöyle sürdürdü: “Tedarik
zincirinde çarpıcı üretkenlik kazanımlarını mümkün
kılan modern bir cihaz sunmak üzere bugüne kadar
geliştirmiş olduğumuz araç terminali yelpazemizi
daha da genişlettik.”
Hızlı bir 1.6GHz Atom Z530 işlemciye sahip olan
Thor VM2'de, 802.11 WLAN radyo ve Bluetooth®
kablosuz bağlanabilirlik standart özellikler.
Opsiyonel WWAN radyo tüm limanlar, sahalar ve
diğer açık alan uygulamalarında bağlanabilirlik
sağlıyor. Thor VM2, yapılacak işe özel depo
faaliyetleri ve yönetimi için optimal olan Microsoft®
Windows CE 6.0 veya masaüstü/dizüstü ortamının
genişletilmesi ve taşınabilirliği için Windows®
Embedded Standard işletim sistemi ile çalışıyor.
Thor VM2, kayıp bir cihazın uzaktan emniyete
alınması, cihazların kayda geçirilmesi ve
ayarlanması, şirket varlıklarının izlenmesi ve güçlü
şifre koruması sağlanması için yegane tek konsollu
tarama ve mobilite yazılım paketi olan Honeywell's
Remote MasterMind™ 3.0 cihaz yönetim yazılımı ile
uyum gösteriyor. Her iki işletim sisteminde de
Honeywell'in RFTerm terminal emülasyon yazılımı
bulunuyor.
Detaylı bilgi için; www.honeywellaidc.com

1990

Birimlerin kontağın kapatılmasının ardından kullanıcı
tarafından belirlenen bir süre sonra otomatik olarak
uykuya yatması veya bekleme konumuna geçmesi
için ayarlanabilen Thor VM2'nin Ateşleme Kontrolü,
araç aküsünün boşalmasının neden olduğu bakım
masrafları ve üretkenlik kayıplarına son veriyor.
Alternatif olarak, “Otomatik Açılış” fonksiyonu bir düz
akım (DC) enerji bağlantısını tetikleyerek açma/
kapama düğmesine olan ihtiyacı da ortadan
kaldırıyor.
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Sektörden Haberler
Clivet ZEPHİR Isı Geri Kazanım Ünitesi

geri kazanımı ile cihazın çok yüksek verimde
çalışmasına olanak tanır.
ZEPHIR² Enerji (Energy): Daha büyük soğutma
kapasitesine sahip olan modellerdir. Çalışma
zamanının büyük kısmında, temiz havadan gelen
yüklerin karşılanmasında görev yaparlar. Özellikle
geçiş mevsimlerinde sahip olduğu yüksek
kapasiteyle klima sisteminin yüklerinde rahatlama
sağlarlar.
Ürün Aksesuarları

Form Endüstri Ürünleri San. Tic. A.Ş'nin ürün gamı
içerisinde bulunan Clivet marka ZEPHIR² ısı geri
kazanım ünitesi, taze hava ihtiyacı duyulan
ortamlarda enerji tasarrufu ve yüksek iç hava kalitesi
sağlamak amacı ile dizayn ediliyor.
Isı geri kazanımı sağlayan ZEPHIR², özel yapısı ve
fonksiyonel özellikleri sayesinde yüksek verimlilikle
çalışan, iç hava kalitesini iyileştiren ve ısı pompası
prensibiyle çalışan yüksek teknolojiye sahip bir taze
hava cihazıdır. 1.000-16.000 m3/h hava debisi
aralığındadır.
Cihaz, atık enerjiyi kaynak olarak kullanan,
geleneksel ürünlerdeki yüksek enerji kayıplarını
minimuma indiren yüksek performanslı soğutma ve
ısıtma yapabiliyor.
Ortamdaki taze hava yükünü karşılayabildiği gibi
iklimlendirilecek ortama bağlı olarak bir kısım
soğutma yükünün de karşılanmasında kullanılabilir.
Cihazlarda standart olarak kullanılan elektronik
genleşme vanası, elektronik kontrollü plug fanlar,
zengin çeşitlilikteki aksesuarlar ve kısmi yüklerde
verimli çalışma sağlayan soğutma devresi tasarımı
ile tüm kullanım ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verir.

lSıcaklık ve nem kontrolü
lEntalpi esaslı Free Cooling (bedava soğutma)
lİlave batarya ile kapasite arttırımı
lÜç yollu modülasyonlu vana
lÖn ısıtma için elektrikli ısıtıcılar
lLastik titreşim emici takoz
lYüksek dış hava sıcaklığında çalışma
lYüksek ve alçak basınç manometreleri
lSıcak gaz tarafı sıcak su serpantini
lToz tutma panjuru
lDiferansiyel basınç anahtarı
lDamla tutucu seperatörlü nemlendirici
lCO2 kontrolü için hava kalite sensörü
lCO2

ve VOC p.p.m kontrolü için hava kalite
sensörü (çok düşük hava sıcaklığında)
lYüksek verimlilikte hava filtresi F7
lElektronik filtreler
lDaldırma tip elektrotlu buharlı nemlendirici
lMikro işlemcili uzaktan kumanda
lDuvara montajlı elektronik oda termostatı
lRS485 uzaktan haberleşme seri portu,
lMODBUS protokolü
lFaz koruma rölesi
lSabit hava debisinin otomatik kontrolü

ZEPHIR² İki Farklı Konfigürasyonda İmal Ediliyor
ZEPHIR² geri kazanım (Recovery): En zor çalışma
koşullarında bile temiz hava yükünden gelen
soğutma ihtiyacını karşılayıp, sadece diğer mahal
yüklerinin klima sistemi ile karşılanmasına olanak
sağlar. Ayrıca dışarıya atılan havadan sağladığı ısı

20

ESSİAD
e-bülten

Ticari İşbirliği / Teknoloji Transferleri

Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(EBİLTEM)'in Ekim Ayı Duyuruları

Ticari İşbirlikleri

Teknoloji Transferleri

BOIE20130909002
İnfrared Elektrikli Isıtıcı Üreticisi İrlandalı
Firmanın Distribütör Arayışı

13 IT 532W 3RVG
Güneş Enerjisini Yoğunlaştırmak İçin Eğimli
Solar Aynalar

İrlandalı firma, çevre dostu ve orta dalga infrared
elektrikli ısıtıcı üretmektedir. Elektrikle çalışanlar 94%
oranında, gazla çalışanlar 45%, halojenle çalışanlar
ise 60% oranında ısıya çevrimini sağlamaktadır.
Tasarımı patentli ürünün sıradan ısıtıcılara kıyasla 3
katı daha verimli olduğu belirtilmiştir. Firma uygun
firmalara distribütör vermek istemektedir.

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.

BOCY20130822001
Eşsiz Isıtma Sistemleri Üreticisi Kıbrıslı Firmanın
Distribütör Arayışı
2008 den bu yana faaliyet gösteren Kıbrıslı firma,
ısıtma sistemleri ile ilgili olarak son derece yenilikçi ve
eşsiz bir sistem geliştirmiştir. Endüstriyel iç ve dış
mekanlarda kullanılabilen sistemlerin satışı için
uygun firmalara distribütörlük vermek istemektedir.
20120730032
Polietilen Boru ve Sulama Sistemleri Üreticisi
İspanyol Firmanın Ticari Aracılar ve Tedarikçi
Arayışı
Polietilen boru ve sulama sistemleri üreticisi İspanyol
firma ticari aracılar ve yüksek yoğunluklu polietilen
(HDPE), düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), etilen
vinil asetat (EVA) ve Master Batch temin edebilecek
tedarikçiler aramaktadır. ISO 9001 sertifikalı İspanyol
firma aynı zamanda AFRE (Association of Spanish
Manufacturers of Irrigation) üyesidir. Ar-Ge
departmanı da bulunan firma üretmiş olduğu inovatif
ürünler ile de piyasada büyük bir etki yaratmaktadır.

12 DE 18A5 3PTK
Rüzgar ve Güneşten Üretilen Enerjiyi Depolamak
İçin Teknoloji
Alman firma, binalar için ısıtma sistemleri, solar
paneller ve ısı pompaları kurulumu ve
m o d e r n i z a s y o n u y a p m a k ta d ı r. G e l e c e ğ i n
sistemlerini geliştirmek için yeni teknolojilere
bakmaktadır. Firma, elektrik enerjisini depolamak
için ve yenilenebilir enerji dağıtımı için uygulanabilir
teknikler aramaktadır. Potansiyel ortak depolama
sisteminin prototipinin kurulum ve testine
katılmalıdır.
12 GR 49R2 3R0T
Fotovoltaik Panellerde Geri Dönüşüm
Teknolojisi
Cam üretiminde aktif bir Yunan KOBİ fotovoltaik
panellerin geri dönüşümü için uygun teknolojiler
aramaktadır. Geri dönüşüm teknolojileri konusunda
teknik destekli ticari anlaşma yapılabilecek ortaklar
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
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler
2013-2014 Fuar Takvimi
1

Interclima + Elec 2013

04-08 Kasım 2013

Paris

FRANSA

2

Philconstruct 2013 FUARI

06-09 Kasım 2013

Manila

FİLİPİNLER

3

Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference

11-14 Kasım 2013

Abu Dabi

BAE

4

AIRTECH 2013

21-24 Kasım 2013

Kahire

MISIR

5

The Big 5. Construct Hindistan Uluslararası Yapı Malzemeleri Fuarı

25-28 Kasım 2013

Dubai

BAE

6

Uluslararası Ticaret Fuarı

26-28 Kasım 2013

Kuala Lumpur

MALEZYA

7

Tayland 1. Türk Ürünleri Fuarı

28 Kasım-01 Aralık 2013 Bangkok

TAYLAND

8

SEMICON Japan - Semiconductor Equipment & Materials Exhibition

04-06 Aralık 2013

Chiba

TOKYO

9

Libya Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

04-07 Aralık 2013

Tripoli

LİBYA

10 Cezayir 2. Türk Ürünleri Fuarı

07-10 Aralık 2013

Cezayir

CEZAYİR

11 WFES - World Future Energy Summit + Exhibition

20-22 Ocak 2014

Abu Dabi

BAE

12 Aqua Therm Vienna

28-31 Ocak 2014

Viyana

Avusturya

13 HVAC-R Isıtma, Soğutma, Havalandırma Fuarı

28-31 Ocak 2014

Tokyo

JAPONYA

14 Green Building Expo

28-30 Ocak 2014

Doha

KATAR

15 EUEC: Enerji ve Çevre Konferansı

03-05 Şubat 2014

Phoneix

USA

16 Chillventa Rusya

04-06 Şubat 2014

Moskova

RUSYA

17 Aqua-Therm Moskow

04-07 Şubat 2014

Moskova

RUSYA

18 Middle East Electricity

11-13 Şubat 2014

Dubai

BAE

19 Makine Suudi Arabia

17-20 Şubat 2014

Riyad

SUUDİ ARABİSTAN

20 BAUTEC: Yapı Malzemeleri Fuarı

18-21 Şubat 2014

Berlin

ALMANYA

21 Aqua Therm Prag

04-07 Mart 2014

Prag

ÇEK CUMHURİYETİ

22 Cidde Big 5 Uluslararası Yapı Fuarı

08-11 Mart 2014

Cidde

SUUDİ ARABİSTAN

23 Climate World Rusya

11-14 Mart 2014

Moskova

RUSYA

24 Renexpo

12-13 Mart 2014

Budapeşte

MACARİSTAN

25 Mostra Convegno Expocomfort

18-21 Mart 2014

Milano

İTALYA

26 China Refrigeration 2014

09-11 Nisan 2014

Pekin

ÇİN

*Sürekli güncellenmektedir.
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