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Başkan'dan
Değerli Okurlar ;
Yoğun geçen bir yılı daha
tamamlayıp yeni bir yıla
girmenin heyecanı içinde
olduğumuz bu günlerde
soğutma sektöründe
çalışmaktan ve sektörün
hızlı bir şekilde büyüdüğünü
görmekten dolayı çok memnun olduğumu ifade
etmek isterim.

Bu vesileyle yeni yılın başta tüm sevdiklerimiz olmak
üzere sektörümüze, derneğimize ve şirketlerimize
başarılar getirmesini diliyor; herkese sağlık, huzur ve
afiyetler dileyip sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Ömür DÜZTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ülkemizin genel ekonomik büyüme hedefleri ve bu
çerçevede ülke ihracatımızın artırılması için geçen
yılı çok çalışarak geçirdik. Bu manada, özellikle
dernek faaliyetlerimiz içinde odaklandığımız başta
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz
olmak üzere birçok önemli konuda da değerli
gelişmeler katedildi.
Teknolojinin büyük bir hızla geliştiği günümüzde
sektörümüzdeki müşteri istek, beklentilerini
karşılayabilmek ve şirketlerimizin kendi kanallarında
küresel oyuncular olabilmesi için görevli olduğumuz
kurumlarda elimizden geleni yapmaya devam
etmeliyiz. İnsan sağlığının her zaman öncelikli
olduğu günümüzde doğa ile dost, enerji tasarruflu,
akıllı ve uygun fiyatlı ürünler dizayn etmeye devam
etmek geleceğin yeni trendi olmakla beraber
rekabetin artarak devam edeceği yeni yıllarda da
bizleri diğer firmalardan pozitif olarak ayıracaktır.
Tüm bunları yaparken başta İnsan Kaynakları ve ArGe'ye çok büyük önem verilmelidir.
Şunu da hatırlatmak isterim ki; yeni yılda
sektörümüzü ilgilendiren en önemli
organizasyonlardan biri olan Euroshop Fuarı Şubat
ayında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde
düzenlenecek olup ülkemizden birçok firma da bu
fuarda sektörümüzün gücünü tüm dünyaya
gösterecektir.

2

ESSİAD
e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

ISKAV Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurulu
02 Aralık 2013 Tarihinde Yapıldı

sunması sonrasında, ISKAV Müdürü Sayın Filiz
BAŞTÜZEL'i katılımcılara tanıtmıştır.

ISKAV Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurulu, İTÜ
Gümüşsuyu Yerleşkesinde, 02 Aralık 2013 tarihinde
23 kişilik bir katılımla gerçekleştirildi.

2014 yılı projeleri hakkında bilgi veren ISKAV
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cafer ÜNLÜ, 2014
yılında YTÜ ile ortaklaşa Sertifikalı Eğitim
Programı'na geçileceği bilgisini katılımcılara
i l e t m i ş t i r. I S K AV S a y m a n ı S a y ı n M u r a t
DEMİRTAŞ'ın 2014 yılı bütçesini heyete sunması,
2014 yılına ait çalışma programı, tahmini bütçesi,
bütçe yönetmeliği ve personel yönetmeliğinin onaya
sunulması sonrasında tüm başlıklar Mütevelli Heyeti
tarafından oy birliğiyle kabul edilerek karara
bağlanmıştır. Dilek ve öneriler dile getirildikten
sonra, Mütevelli Heyeti Başkanı katılımcılara
teşekkür ederek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı
kapatmıştır.

Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcımız Sayın Hakan SEMERCİ'nin katıldığı
toplantıda; ISKAV Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın
Nilüfer EĞRİCAN'ın toplantıyı açmasının ardından,
Divan Başkanı'nın daveti üzerine, Ulu Önder Atatürk
ve silah arkadaşları için saygı duruşunda
bulunulmuştur. Toplantıyı yönetmek üzere Divan
Başkanı Yardımcısı olarak Sayın Nurettin ÖZDEMİR,
Sekreter olarak Sayın Asrın BAKIR oy birliği ile
seçilmiştir. ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Cafer ÜNLÜ, 2013 yılında gerçekleşen faaliyetler
hakkındaki detaylı raporları Mütevelli Heyeti'ne
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EBSO'da Gerçekleştirilen Klima ve İklimlendirme Standartlarının Ötesinde İnovatif Çözümler
Bilgilendirme Toplantısında Klimada Sezonsal Verimlilik Ön Plana Çıktı
EBSO İnşaat Tesisat Meslek Komitesi tarafından 04
Aralık 2013 tarihinde EBSO Meclis Salonu'nda "Klima
ve İklimlendirme Standartlarının Ötesinde İnovatif
Çözümler" konulu bir bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirilmiştir.
LG Electronics Türkiye Ticari Klima Satış Müdür
Yardımcısı Sayın Vedat ŞAHİN'in sunumları ile
gerçekleştirilen toplantıya derneğimiz ile birlikte
mekanik dizayn firmaları, EBSO ve MMO üyeleri
katılmıştır.
Klimada sezonsal verimlilik, LEED ve yeşil bina
çözümleri, su soğutmalı klima sistemleri ve ısı geri
kazanımıyla sıcak su ihtiyacı konularında sunum yapan Sayın Şahin, ısı geri kazanımıyla sıcak su ihtiyacının
karşılanması amacıyla geliştirilen Hydro Kit'in tanıtımını gerçekleştirmiştir.
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İhracatta Devlet Yardımları ve Yatırım Teşvikleri
Seminerleri ile İhracatçılar Bilgilendiriliyor

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Sayın
Emrah SAZAK ve T.C. Ekonomi Bakanlığı
Uzmanlarının katılımları ile "İhracatta Devlet
Yardımları ve Yatırım Teşvikleri Semineri"
gerçekleştirilmiştir.
Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirilen ve
derneğimizin de katıldığı seminerde İhracat Destek
Programları ve Yatırım Teşvik Mevzuatı konularında
katılımcılara bilgi verilmiştir.
Toplantıda gerçekleştirilen sunumlara
http://we.tl/SemMCQr4rd adresinden ulaşabilirsiniz.
Üyelerimizin Kenya ve Tanzanya'ya İhracatı ile
UR-GE Projemizin Başarı Grafiği Yükseliyor
03-08 Mayıs 2013 tarihinde
gerçekleştirilen Kenya Yurtdışı
Pazarlama Heyetimiz esnasında
toplam 50 firma ile 338 iş
görüşmesi gerçekleştirilmiş olup,
16. Build Expo Fuarı'na katılım
sağlanmıştır.
Bu heyeti takiben, gerçekleştirilen görüşmeler
sonrasında, organizasyonumuza katılan Başarır
Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti., Doğu İklimlendirme
A.Ş. ve İmeksan İzmir Menfez Klima San. ve Tic. A.Ş.
firmalarımızın Kenya ve Tanzanya'ya ilk ihracatlarını
gerçekleştirdiklerinin bilgisi derneğimize ulaşmıştır.
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İZKA Güdümlü Proje Uygulama Örnekleri ile
Projelerin İşletme Modelleri Hakkında Bilgiler
Paylaşıldı

25 Aralık 2013 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı'nda
gerçekleştirilen ve derneğimizin de yer aldığı
Güdümlü Proje Uygulama Örnekleri Toplantısı'nda
üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transferi
sürecinde durum değerlendirilmesi yapılmıştır.
Laboratuvar projemizin benzeri olan Seramik
Kümesi tarafından Eskişehir'de yürütülen uygulama
paylaşılmıştır. Bu uygulamanın aynen laboratuvar
projemizde olduğu gibi sektör tarafından
desteklenme süreci, küme üyelerine faydaları,
ihracatlarına katkıları konuları paylaşılmış; küme
mükemmeliyet merkezi uygulamalarının önemi
v u r g u l a n m ı ş t ı r. S a y ı n H a s a n M A N D A L
Eskişehir'den sonra benzer uygulamayı
gerçekleştirmek üzere Sabancı Üniversitesi'ndeki
çalışmalarından söz etmiştir.
Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof.
Dr. Hasan MANDAL'ın sunumları ile gerçekleştirilen
toplantıda, sanayi kuruluşları için rekabet evrimi,
bilimsel yayınlardaki artış, dünyanın ekonomik
açıdan hızlı gelişen ülkelerine bir bakış, rekabet
eğitimleri ile ilgili bilgiler, girişimci-rekabetçi-teknoloji
ve yenilikçi dayalı zihinsel dönüşüm için bilgi üretim
sistemi ve güdümlü proje uygulama örnekleri
konusunda bilgiler paylaşılmıştır.
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Sektör Sunumları
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sektör Sunumu / 10 Aralık 2013
ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında Dokuz
Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
öğrencilerine sektör sunumu gerçekleştirilmiştir.
Saymanımız Sayın Suat KARAKAŞ ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Sayın Ümit ÇALLI'nın sunumları ile
gerçekleştirilen etkinlikle Makina Mühendisliği
bölümünde okuyan öğrencilere Endüstriyel
Havalandırma, Soğutma, İklimlendirme sektörü ile
ilgili tanıtım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL derneğimizin
çalışmaları ve projeleri hakkında öğrencilere bilgi
vermiştir. Ayrıca firmalarımızda staj yapabilecekleri
konusunda bilgi vermiş olup, üye firmalarımızda staj
imkanı bulunduğunu belirtmiştir. Bu çalışmalar ile
sektörümüzde nitelikli istihdamın arttırılması
hedeflenmektedir.
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Teknik Ziyaretler
Bayraklı Tower Ziyareti / 02 Aralık 2013

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, 02 Aralık 2013 tarihinde Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç
Mimarlık Bölümü öğrencileri ile birlikte Bayraklı Tower şantiyesi ziyaret edilmiştir.
Öğrencilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN
binanın iklimlendirme, yangın, elektrik, tesisat sistemleri ile birlikte otopark ve sığınak havalandırması
sistemleri hakkında öğrencilere bilgi vermiştir.

İmeksan ve Sevel Dondurma Ziyareti / 19 Aralık 2013

Teknik gezi programımız kapsamında Ege Üniv. Ege MYO İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü
öğrencileri ile birlikte İmeksan ve SEVEL fabrikaları ziyaret edilmiş olup, ilgili ziyarette öğrencilerimiz üretim
aşamasından montaj aşamasına kadar ürünlerin proseslerini inceleme fırsatı bulmuşlardır. İmeksan adına
Sayın Güven TOSUN ve SEVEL adına Sayın Murat KURTALAN'a misafirperverliği için teşekkürlerimizi
sunarız.
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Messan / KLS Ziyareti 26 Aralık 2013

ESSIAD Okuldan İşe Projemizin teknik gezi programı
kapsamında Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü öğrencileri ile birlikte Messan Soğutma Ltd.
Şti. ve KLS Klima Ltd. Şti. ziyaret edilmiştir.
Sektörümüzde üretilen cihazlar ile ilgili öğrenciler ile
gerçekleştirilen bilgi aşaması sonrasında KLS Klima
firması tarafından klima santrali seçim programı ile
ilgili öğrencilere sunum gerçekleştirilmiştir.
Messan Soğutma adına Sayın Erdinç YAPAN ve KLS
Klima adına Sayın Suat KARAKAŞ ve Sayın Tayfun
ARAL'a misafirperverliği için teşekkürlerimizi
sunarız.

Geçmiş Olsun Dileklerimiz
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız ve Dinamik Isı A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Metin AKDAŞ'ın Tire'de yer alan fabrikasında çıkan yangın bizleri derinden üzmüştür.
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma sektörü ile birlikte Yalıtım sektörünün de önemli
firmalarından olan Dinamik Isı A.Ş.'nin en kısa sürede faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğine olan
inancımız ile Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Metin
AKDAŞ'a, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Göksel GÜRPINAR'a ve tüm Dinamik Isı ailesine geçmiş olsun
dileklerimizi sunarız.
7

ESSİAD
e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

Eğitimlerimiz
Değişken Hava Debili (VAV) Klima Sistemleri Eğitimi / 05 Aralık 2013
Derneğimiz organizasyonunda, İmeksan
Akademi'nin katkıları ile İmeksan Ar-Ge Danışmanı
Sayın Haluk SEVEL ve Ontrol A.Ş. İzmir Bölge
Temsilcisi Sayın Osman TUNALI'nın sunumları ile
Değişken Hava Debili (VAV) Klima Sistemleri Eğitimi
düzenlenmiştir.
İklimlendirme konusunda çalışan mühendisler ile
üniversite ve MYO öğrencilerine yönelik olarak
düzenlenen eğitimde değişken hava debili
sistemlerinin genel yapısı, sistem konsepti, değişik
VAV sistemi elemanları,VAV terminal ünitelerinin
tasarım esasları ve ana elemanları, değişik VAV-CAV
uygulamaları, VAV termal ünitelerinin üretim ve
kalibrasyon özellikleri, VAV ünitelerinin otomatik
kontrolü ve bina otomasyonunda VAV entegrasyonu
konularında bilgiler aktarılmıştır.
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi / 05-06 Aralık 2013
ISO 9001:2008 standartının denetçi gözüyle
yorumlanması, denetimin tanımı, amaçları ve tipleri,
denetçi özellikleri, görev ve sorumluluklar, denetim
hazırlığı, açılış toplantısı ve denetimin
gerçekleştirilmesi, kapanış toplantısı, denetimin
raporlanması ve sonuçların izlenmesi ile grup
çalışmalarına yönelik bilgiler katılımcılara
aktarılmıştır.

05-06 Aralık 2013 tarihleri arasında Yüksek
Ekonometrist ve Yönetim Sistemleri Danışmanı
Sayın Hakan SEMERCİ'nin sunumları ile ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
gerçekleştirilmiştir.
Kalite Yönetim Sisteminin yürürlüğe konulması ve
firma içi ve dışı kalite denetimlerinin uygulanmasında
görev alacak personele yönelik düzenlenen eğitimde
kalite sistemi ve standartları, denetim standartları,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Hakan
SEMERCİ'ye değerli katkılarından dolayı
teşekkürlerimizi sunarız.
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Ticari Soğutma Eğitimi / 12-13 Aralık 2013
UR-GE Projemiz kapsamında, Faveo
Danışmanlık'tan Sayın Yrd. Doç. Dr. Salih
COŞKUN'un sunumlarıyla 12-13 Aralık 2013
tarihleri arasında Ticari Soğutma Eğitimi
gerçekleştirilmiştir.
Sektörümüze yönelik olarak düzenlenen eğitimde
ticari soğutucular, şişe rafları, vitrin tipi soğutucular,
soğuk odalar, teşhir kasaları ve tezgahları, su
soğutucular, dondurma makinaları, ev tipi
soğutucular ve hızlı dondurma teknikleri ile soğuk
depolama konularında bilgi aktarılmıştır.

Sözleşmeler Hukuku, Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Yöntemleri Eğitimi / 19 Aralık 2013
UR-GE Projemiz kapsamında, Kunt Hukuk
Bürosu'ndan Sayın Av. Filiz KUNT'un sunumları ile
19 Aralık 2013 tarihinde Sözleşmeler Hukuku,
Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Yöntemleri Eğitimi
düzenlenmiştir.
Sözleşmelerin yapılması, uygulanması, müzakere
edilmesi sürecini yürüten kişiler, satın alma ve dış
ticaret departmanlarının yöneticileri ve çalışanları ile
firma sahiplerine yönelik olarak düzenlenen eğitimde
genel tanımlar, sözleşmelerde şekil, sözleşmeler
hukukunun temel ilkeleri, özel sözleşme türleri, dış
ticaret sözleşmeleri, sözleşme hazırlama, yazma ve
inceleme yöntemleri, uyuşmazlıkların çözümü
konularında bilgi aktarılmıştır.
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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.

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.

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

ESSİAD Okuldan İşe Projesi
Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında; üniversite öğrencilerinin tez yazabilmeleri ve yazdıkları tezi uygulamalı
olarak hayata geçirebilmeleri amacıyla işletmelerinizde yaşadığınız ve değerlendirilmesinin uygun olacağını
düşündüğünüz sorunları, içeriği ile birlikte dernek merkezimize iletmenizi talep ederiz. Bu çalışma ile
öğrencilerin tez konularını belirlemeleri için bir sektör proje havuzu oluşturulacaktır.

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 Alişan ERCAN,
Sayın Ekrem GÜNGÖR,
Sayın Gürkan AKÇAY,
Sayın Halit Turgut SALAÇİN
Sayın Mahmut UZUNOĞLU,
Sayın Mustafa Kemal YAPAN,
Sayın Tayfur ALTINKÜP,
Sayın Yunus KIYAR'ın doğum günlerini kutlar,
sağlıklı ve mutlu seneler geçirmelerini dileriz.

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

1990

Frost & Sullivan firmasının bizimle paylaştığı "Dünyamızı Önümüzdeki Yılda Şekillendirecek olan 2014'de
İlk 14 Fikir ve İnovasyon" konulu çalışmalarını aşağıdaki link aracılığıyla inceleyebilirsiniz.
http://www.essiad.org.tr/images2/img/4332/File/Megatrends_14for14.txt

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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ESSİAD ailesi olarak geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER'i
sektörümüze olan katkılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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Kars'ın Selim ilçesinin ilk çocuk kütüphanesi
olma özelliğini taşıyan ve Selim Kaymakamı
Sayın Erdinç DOLU'nun girişimleri ile Derneğimiz
Üyelerinden Sayın Vehbi AKYAR tarafından
y a p t ı r ı l a n S e l i m Ve h b i A K YA R Ç o c u k
Kütüphanesi geniş bir katılımla açıldı.

Kars Valisi Sayın Eyüp TEPE, Selim Kaymakamı
Sayın Erdinç DOLU, Selim Belediye Başkanı Sayın
Muhittin YÜCEL, Cumhuriyet Savcısı Sayın Hikmet
SALMAN, Sayın Vehbi AKYAR ve Daire amirlerinin
katıldığı açılışta konuşma yapan Selim Kaymakamı
Sayın Erdinç DOLU; Selim Vehbi AKYAR Çocuk
Kütüphanesi'nin bölgenin ilk çocuk kütüphanesi olma
özelliğini taşıdığını, bu nedenle çocukların eğitimine
ve gelişimine katkı sağlaması için zengin kitap
çeşitleri ile donatıldığını, istenilen bilgiye anında
ulaşılabilmesi için internet bağlantısının olduğunu,
kütüphanede çocukların zeka gelişimleri için eğitici
ve öğretici oyunların da düşünüldüğünü belirtti. Sayın
Dolu, çocukların buradan çok iyi istifade etmeleri
gerektiğini söyledikten sonra, kütüphaneyi yaptıran
Sayın Vehbi AKYAR'a böyle bir kütüphane yaptırarak
eğitime ve Selim'e vermiş olduğu katkılardan dolayı
teşekkür etti.

Kars Valisi Sayın Eyüp TEPE ise; Selim'in bu tür
projelerde hep bir ilki başardığını, açılışı
gerçekleştirilen Selim Vehbi AKYAR Çocuk
Kütüphanesi'nin örnek bir proje olduğunu, bu
kütüphanenin öğrencilerin eğitimine büyük katkı
sağlayacağını ifade ettikten sonra kütüphaneyi
yaptıran Sayın Vehbi AKYAR'a bu kadar güzel ve
önemli bir projeye vermiş olduğu desteklerinden
dolayı teşekkür etmiştir.
ESSİAD ailesi olarak değerli üyemiz Sayın Vehbi
AKYAR'a örnek davranışından dolayı tebriklerimizi
sunarız.
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ODE'nin Geleneksel Fabrika Yıl Sonu Yemeğinde
5 ve 10 Yıllık Çalışanlara Plaket Verildi

İSİB, Sektörel Dergi Temsilcileri ile Biraraya
Geldi

Yerel bir güçten global bir marka olma yolunda hızla
ilerleyen ODE Yalıtım'ın Çorlu üretim tesislerinin
geleneksel yıl sonu yemeği Çorlu'da yapıldı. ODE
Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın da
katıldığı yemekte hizmet süresi 5 ve 10 yılın üzerinde
olan çalışanlara teşekkür plaketi verildi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Zeki POYRAZ'ın
başkanlığında, Sektörel Dergi Temsilcileri
Buluşması Toplantısı'nın ikincisi 18 Aralık 2013
tarihinde Cemile Sultan Korusu Hünkar Köşk'ünde
gerçekleştirdi.

ODE Yalıtım her yıl olduğu gibi bu yıl da, Çorlu üretim
tesislerindeki tüm çalışanlarının katıldığı bir yemek
organizasyonu düzenledi. Çorlu Shiva Restaurant'ta
gerçekleşen ve yaklaşık 350 kişinin katıldığı yemekte
konuşma yapan ODE Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Orhan TURAN, “ODE büyük bir başarı hikayesidir.
Bu başarı hikayesine biz çalışanlarımızla birlikte
imza attık. Üretime başladığımız ilk günlerde sadece
5-6 kişi iken bugün sayısı 300'e yaklaşan büyük bir
aileyiz. Artık Rusya'dan Dubai'ye, İzlanda'dan
Paris'e, dünyanın çeşitli köşelerinde ODE
Yalıtım'dan bahsediliyor. Bu başarımızın ardındaki
esas güç güç insan kaynağımızdır. Birlikte daha nice
başarılara imza atacağımızdan eminim” diyerek
görüşlerini belirtmiştir.
Bazı çalışanların eşleri ve
çocuklarıyla katıldıkları
yemekte, hem 2013 neşeli bir
şekilde uğurlandı hem de
hediye çekilişleri yapıldı. 5 ve 10
yıllık çalışanlara hizmetlerinden
dolayı teşekkür plaketlerinin sunulduğu gece, geç
saatlere kadar devam etti.

Sektörel dergi/yayın yetkililerinin katılımları ile
sektördeki iş birliğinin artırılması amacıyla
gerçekleştirilen Toplantı'da karşılıklı işbirliğinin
artırılması ve etkinliklerde yayıncıların rolleri
üzerinde konuşuldu. Yurt içi ve dışı çalışmalarda
sektör yayınlarının temsilcilerinin katkıları ve
yapılacak çalıştaylarda aktif rol almaları üzerinde
bilgi paylaşımının gerçekleştirildiği toplantıda İSİB'in
sosyal medyayı daha verimli kullanması önerisinin
Sayın Zeki POYRAZ tarafından değerlendirileceği
gözlemlenmiştir.
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“ M i m a r i d e Ta s a r ı m ' d a İ k l i m l e n d i r m e "
Semineri'nde Binalar için Dizayn Kriterleri, BEP
Yönetmeliği ve Mimari Projelerde Tasarım
Çalışmaları Masaya Yatırıldı
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verdi, mekanik projeye bütçe ayrılması gerektiğinin
altını çizdi, verimli cihazların yerleşiminde mekan
kısıtlanmasının olmaması gerektiğini ve BEP
Yönetmeliği detayları hakkında bilgi vermiştir.
Avcı Mimarlık firmasını temsilen seminere katılan
Sayın Selçuk AVCI ise okul yıllarında mekanikçiler
ile mimarların birlikte çalışmaları ve projelerini
birlikte oluşturmalarının gerekliliği üzerinde durdu ve
İngiltere eğitiminden örnekler vererek eğitim
sistemimizdeki bu açığın giderilmesi gerektiğini
ifade etmiştir. Kültür odaklı örnekler vererek enerjinin
verimli kullanıldığı eski mimari yapıları anlattı. 3E
prensibi, etik-ekonomik-ekolojik hakkında bilgiler
ve r erek, Tü rki ye M ü t eahhi t l e r B irl i ğ i An k ara
binasının proje ve yapım aşamalarında enerji
verimliliği amaçlı çalışmalarını detaylı olarak
aktarmıştır.

İTÜ Taşkışla'da 27 Kasım 2013 tarihinde İSKİD
tarafından gerçekleştirilen “Mimaride Tasarım'da
İklimlendirme Semineri”'nde mimari projelerde
tasarım çalışmaları hakkında görüş alışverişinde
bulunulmuştur.
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Naci ŞAHİN'in
açılış konuşmasıyla başlayan seminerde, Merkezi
İklimlendirme Sistemleri konulu konuşması ile söz
alan İSKİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Merkezi
İklimlendirme Sistemleri Komisyonu Başkanı Sayın
Ozan ATASOY konfor, yaşam mahalli, sıcaklık, nem
ve değişik bina katogorileri için dizayn kriterleri,
aktivite farklılığı, memnuniyet oranları, ısıl konfor
şartları, akustuk konfor, iç hava kalitesinde konfor,
sistem seçimi esasları, iklimlendirme sistemleri, BEP
Yönetmeliği hakkında bilgiler vermiştir.

Soru cevaplar ile tamamlanan seminerde, mimarlar
ile mekanik mühendislerin birlikte çalışmalarının
enerji verimliliği için ne derece önemli olduğuna
dikkat çekilmiştir.

TTMD İstanbul Bölge Temsilciliği'nin Geleneksel
Yılbaşı Kokteyli'nde 2013 Yılının
Değerlendirilmesi Yapıldı

DDRLP Mimarlık'tan Sayın Bohaçhan DÜNDARALP
mimarlık ve tasarımın bilim haline dönüştüğüne
d e ğ i n ere k, t a sarım b aşlarke n t ü m a ktö rl e ri n
seçildiğine ve mekanik tesisat konusunda birlikte
çalışacakları firma ile sağlıklı bir işbirliği yaptıklarında
i şi n b a şarıya dö n üştü ğ ü n e ö rne k ler ve r e rek
katılımcılara aktarmıştır.
Sayın Sarper GİRAY mimarlar mekanikçilerden neler
bekliyor konulu konuşmasında işbirliği içinde
olunması halinde karşılıklı sorunların aşılacağından
bahsetmiş olup, Dinamik Proje firmasından Sayın
Zühtü FERAH bina yönetim sistemindeki mantık,
s is m i k te d bir l e r, ta s a rrufa yön e l i k s i ste m l e r,
karşılaştırmalar, sistem maliyetleri hakkında bilgiler

TTMD İstanbul Bölge Temsilciliği tarafından 20
Aralık 2013 tarihinde Geleneksel Yılbaşı Kokteyli
ge rçe k l e şt i r il d i . 2 013 y ı l ın ı n d eğ e rl e n d i ri ldiği
etkinlikte, TTMD Yönetim Kurulu Başkanları, sektör
dernekleri, akademisyenler ve üyeler ile biraraya
gelindi.
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MTMD İklimlendirme Güvence Platformu ile
Sektörde İvme Gerçekleştirilecek
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sektörümüzdeki birçok sorunu birlikte aşma
konusunda kritik bir adım atmış olacağız.” dedi.

Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'ne "Güvenli
Yapılar" Damgasını Vurdu

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği, Wyndham
Hotel'de 28 Kasım 2013 Perşembe Günü, “Sektörle
Buluşma Yemeği”nde sektörün öncülerini bir araya
getirdi. MTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mürşit
ÇELİKKOL, toplantıda sektörün bugünkü
sorunlarını, derneğin yeni yapılanmasını ve
planladıkları projeleri anlattı.
İklimlendirme Meclisi Başkanı ve İSİB Başkanı Zeki
POYRAZ tarafından gerçekleştirilen açılış
konuşmasında; sektörde 14 derneğin varlığını fırsata
dönüştürmek gerektiğini, İSİB'in kanunla kurulmuş
TİM'e bağlı olmasının getirdiği avantajlardan
yararlanmak gerektiğini, MTMD üyelerinin İSİB'e
katılmasının önemini, ülkemiz sanayisinin üretip
satması gerektiğinin altına çizerek belirtti.
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği MTMD'nin
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mürşit ÇELİKKOL,
sektörde belli bir standardın belgelenmesi ve
güvence sağlanması için İSKAV, Isıtma Soğutma
Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı ile işbirliğine girerek
İklimlendirme Güvence Platformu (İGP) kurulması
için harekete geçtiklerini açıkladı.
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği'nin hedeflerini
açıklayan Sayın Çelikkol, “Birlikten kuvvet doğar''
anlayışıyla, finansal ve mesleki deneyimleri, insan
kaynaklarını paylaşacak yapılanmalar ile birlikte,
işveren gözünde daha olumlu bir görüntü verecek
işbirliklerini geliştirerek, özellikle yurtdışında ve hatta
yabancı müteahhit firmalarla geniş kapsamlı
projelerde çalışacak bir oluşumu hayata geçirmeliyiz.
Türkiye genelinde mekanik tesisat konusunda
uzmanlaşan firmaları dernek çatımız altında
toplayarak, hem güç birliği oluşturacağız hem de

Ülkemizin önde gelen 75 inşaat malzemesi sanayi
firması ve 29 sektörel derneğin çatı kurumu olan
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
(Türkiye İMSAD) tarafından bu yıl beşincisi
düzenlenen Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner
YILDIZ'ın katılımlarıı ile gerçekleşti. Türk inşaat
sanayinin devlerini buluşturan zirvenin bu yılki ana
teması Güvenli Yapı ve Kentsel Dönüşüm oldu.
Zirve'de “Güvenli Yapılar” konusu tüm yönleri ile
gündeme taşındı.
5. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, Türkiye
İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Sayın Dündar
YETİŞENER'in ev sahipliğinde, TÜSİAD Başkanı
Sayın Muharrem YILMAZ ve TİM Başkanı Sayın
Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin açılış konuşmaları ile
başladı. Türkiye İMSAD tarafından, inşaat
sektörünün geleceğine ışık tutması amacıyla
hazırlanan "Sürdürülebilir, Güvenli, Çağdaş Yapılar
ve Kentsel Dönüşüm" konulu, "Güvenli Yapılar Yol
Haritası 1" raporunun tüm yönleriyle gündeme
taşındığı zirveye çok sayıda yerli, yabancı konuk ve
sektör temsilcisi, uzmanlık konularda yaptıkları
konuşmalarıyla katıldı.
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2013 Yılı KOBİ İstatistikleri Yayınlandı

TÜİK, Avrupa KOBİ haftası etkinlikleri çerçevesinde,
“Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri”
haber bültenini yayımladı. Buna göre;
-Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde 2011
yılında yaklaşık 2.6 Milyon girişim faaliyet gösterdi.
Bu girişimler arasında KOBİ'ler toplam girişim
sayısının %99,9'unu, istihdamın %76'sını, maaş ve
ücretlerin %53'ünü, cironun %63'ünü, faktör
maliyetiyle katma değerin (FMKD) %53,3'ünü ve
maddi mallara ilişkin brüt yatırımın %53,7'sini
oluşturdu.
-KOBİ'ler 2011 yılında en fazla ticaret sektöründe
faaliyet gösterdi. KOBİ'lerin %40,8'i Toptan ve
Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve
Motosikletlerin Onarımı, %16,4'ü Ulaştırma ve
Depolama, %12,8'i İmalat Sanayi'nde faaliyet
gösterdi.
-KOBİ'lerde 2011 yılında ticaret sektörü istihdamda
da en büyük paya sahip oldu. Toptan ve Perakende
Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin
Onarımı faaliyetindeki KOBİ'lerde; istihdam payı
%30,6, maaş ve ücret payı %24,7, ciro payı %53,4,
faktör maliyetiyle katma değer payı %27,9, maddi
mallara ilişkin brüt yatırım payı ise %22,7 olarak
gerçekleşti.
-KOBİ'ler 2012 yılında ihracatın %62,6'sını
gerçekleştirdi. İhracatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli
girişimlerin payı %20,6 iken, 10-49 kişi çalışan küçük
ölçekli girişimlerin payı %24,3, 50-249 kişi çalışan
orta ölçekli girişimlerin payı %17,7, 250+ kişi çalışan
büyük ölçekli girişimlerin payı ise %37,2'dir. Girişimin
ana faaliyetlerine göre ihracat değerinin %34,9'u
sanayi, %60,1'i ticaret sektöründe faaliyet gösteren
KOBİ'ler tarafından yapıldı.

ESSİAD
e-bülten
-KOBİ'ler 2012 yılında ithalatın %38,5'ini
gerçekleştirdi. İthalatta; 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli
girişimlerin payı %6,2, 10-49 kişi çalışan küçük
ölçekli girişimlerin payı %14,3, 50-249 kişi çalışan
orta ölçekli girişimlerin payı %17,9, 250+ kişi çalışan
büyük ölçekli girişimlerin payı ise %61,4 oldu.
Girişimin ana faaliyetlerine göre ithalat değerinin
%33,2'si sanayi, %55,7'si ticaret sektöründe faaliyet
gösteren KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildi.
-KOBİ'ler tarafından yapılan ihracatın %43,9'u
Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. Ülke gruplarına
göre 2012 yılında dış ticaret incelendiğinde, KOBİ'ler
tarafından yapılan ihracatın %43,9'u Avrupa
ülkelerine, %42,2'si Asya ülkelerine gerçekleştirildi.
İthalatta ise KOBİ'ler yine Avrupa (%51,2) ile Asya
(%37,9) ülkelerinden yapılan ithalatta önemli paya
sahiptir.
-2012 yılında KOBİ'lerin ihracatının %92,9'u imalat
sanayi ürünleridir. Bu sektör içinde yer alan ana
metallerin payı %22,4, giyim eşyasının payı %12,9
ve tekstil ürünlerinin payı ise %8,7 oldu. KOBİ'lerin
yapmış olduğu ithalatta ise öne çıkan sektörler
kimyasallar ve kimyasal ürünler (%16,2), ana
metaller (%13,8) ve başka yerde sınıflandırılmamış
makine ve ekipmanlar (%12,4) oldu.
-KOBİ'ler 2012 yılında Ar-Ge harcamalarının
%16,6'sını gerçekleştirdi. Türkiye'de Gayri Safi
Yurtiçi Ar-Ge Harcaması 2012 yılında 13.062 Milyon
TL olarak hesaplandı. Bu harcamanın %16,6'sı
(2.166 Milyon TL) KOBİ'ler tarafından yapıldı. Tam
Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 105.122
kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden
toplam Ar-Ge personelinin %25,3'ü KOBİ'lerde
istihdam edildi.
-İnternet erişimine sahip KOBİ'lerin oranı 2013
yılında %90,5 oldu. Girişimlerde Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırmasına göre 10 ve daha fazla
çalışanı olan girişimlerin %90,8'i İnternet erişimine
sahip olup, bu oran KOBİ'lerde %90,5 oldu.
Araştırma kapsamındaki girişimlerin bilgisayar
kullanım oranı %92, web sayfası sahiplik oranı
%53,8, İnternete geniş bant bağlantı ile erişim oranı
%90,6 iken, en yaygın kullanılan internet bağlantı
türü %86,4 ile DSL bağlantı oldu. KOBİ'lerde ise
bilgisayar kullanım oranı %91,8, web sayfası sahiplik
oranı %52,9, internete geniş bant bağlantı ile erişim
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oranı %90,4, en yaygın kullanılan internet bağlantı
türü %86,4 ile DSL bağlantı oldu.
-KOBİ'lerin %73,2'si 2012 yılında kamu ile iletişimde
İnternet kullandı. Girişimlerin kamu kurum ve
kuruluşları ile iletişimde İnterneti kullanma oranı
2012 yılında %73,7'dir. KOBİ'lerde bu oran %73,2
oldu. Girişimlerin %10,1'i 2012 yılında web sayfası
veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) yoluyla
mal/hizmet siparişi alırken, KOBİ'lerde bu oran %9,7
oldu.
Yayınlanan istatistikleri değerlendiren KOSGEB
Başkanı Sayın Mustafa KAPLAN, ülke ekonomisinin
büyümesinde KOBİ'lerin payının her geçen gün daha
da büyüdüğünü kaydederek geçmişten bugüne
imalat sanayi KOBİ'lerini her dönemde destekleyen
KOSGEB'in ülke ihracatında önemli paya sahip bu
sektörü desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Sayın Kaplan, “Ülkemizin bilgi ekonomisine geçiş
sürecinde KOBİ'lerde bilişim teknolojilerinin her
geçen gün daha da yaygınlaşmasının memnuniyet
vericidir. Benzer şekilde ülkemizin 2023 hedeflere
ulaşması noktasında, KOBİ'lerin ticari kesim Ar-Ge
harcamalarındaki payının artırılması hususuna özel
önem veriyoruz. Bu konuda KOSGEB, KOBİ'lerimiz
için bir nevi katalizör görevini üstlenmiş olup, Ar-Ge
faaliyetlerinin desteklenmesi hususundaki
çalışmalarımız artarak devam edecektir.” diyerek
görüşlerini belirtti.
Ayrıca istihdamın büyük bölümünü yüklenen ticaret
sektörünün, 2009 yılında KOSGEB hedef kitlesine
dâhil edilmesi ile ne kadar doğru bir iş yapıldığının
yayımlanan bu istatistikler vesilesiyle daha da iyi
görüldüğünü ve bu sektörün ihtiyaçlarının
karşılanması noktasında KOSGEB'in faaliyetlerinin
yoğunlaşacağını da ifade etti.

İklimlendirme Sektörü Arçelik Yeni Nesil VRS4
Cihazları ile Buluştu
Arçelik, yüksek enerji verimliliğine sahip, yeni nesil
VRS4 cihazları ile iklimlendirme sektörünü
buluşturdu. İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Antalya
gibi iklimlendirme sektörünün en önemli bölgelerinde
tüketicileri ile buluşan Arçelik, VRS4 cihazlarının
tanıtımını yaptı.

Arçelik'in 2013 yılında pazara sunduğu VRS4
değişken debili ticari klimalar, çift inverter
kompresörü ile sektörün en yüksek enerji
verimliliğine sahip, daha sessiz ve akıllı bina
otomasyon sistemleri ile daha kolay entegre
edilebilen, bir dış üniteye 64 adet iç ünitenin
bağlanabildiği yeni bir iklimlendirme çözümü
sağlamaktadır.
Çift inverter kompresör teknolojisi ile standart
cihazlara göre, aynı şartlarda %50 enerji tasarrufu
sağlayan VRS4 cihazları buhar enjeksiyonlu ısıtma
çevrimi ile maksimum ısıtma kapasitesini çok daha
düşük dış sıcaklık şartlarında sağlıyor. Bu teknoloji,
yüksek enerji verimliliği sağladığı gibi, 15-150 Hz
aralığında çalışan çift inverter kompresörü ile kısmi
yüklerde de kusursuz performans elde edilmesine
imkan veriyor. Bu inverter kompresörler ile Arçelik
VRS 4 klimalar, -25 °C'de bile ısıtma yaparken rakip
cihazlara göre de çok hızlı ısıtma ve soğutma
konforunu sunuyor. Kışın zorlu koşullarda sürekli
ısıtma sağlayabilen özel VRS4 serisi dış üniteler,
defrost zamanlarını azaltarak sürekli ısıtma konforu
sağlayabiliyor. Böylece zorlu kış şartlarında ısıtma
kapasitesi yaklaşık %27'ye varan oranlarda
arttırılıyor. Akıllı akışkan kontrol sistemi sayesinde,
çevrimde dolaşan soğutucu akışkan miktarı değişen
dış sıcaklık şartlarına göre, akümülatör altında
bulunan özel bir haznede tutularak sistem verimliliği
arttırılıyor. Gerçek zamanlı olarak yağ seviyesini
algılayabilme sistemi de kısmi yüklerde üstün
performans ve güvenirlik sağlıyor. Arçelik VRS4
klimalar önceki modellere göre 20 HP model baz
alındığında %14 hafifletilerek ses seviyesi de özel
fan tasarımı ile 4 dB(A) düşürüldü. Bu sayede yaşam
mahallerinin yakınlarında özgürce montaj tasarımı
sağlanabiliyor. İç üniteler arası kot farkı mesafeleri
geliştirilen VRS4 cihazlar, özellikle yüksek yapılarda
esnek tasarım ve sistemsel konfor olanakları
sunuyor.
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Ticari İşbirlikleri

Teknoloji Transferleri

BOLV20130927002
PET (Polietilen Terefitalat) Pullar (Fleks) Üretimi
Konusunda Uzmanlaşan Litvanyalı Firmanın
Distribütör Arayışı

12 DE 17A1 3QK3
Rüzgar Türbinleri için Bütüne Ait Görüntüleme
Sistemi (Holmosys)

Litvanyalı bir firma kullanılmış PET (polietilen
terefitalat) şişelerin geri dönüşümü ile yüksek kaliteli
PET pullar (fleks) üretmekte ve bu konuda
uzmanlaşmıştır. Firma, bu konuda faaliyet gösteren
Lİtvanya nın en büyük firmalarındandır. Firma gıda
paketleme konularında faaliyet gösteren firmalara
distribütörlük vermek istemektedir.

Alman araştırma enstitüsü 7.Çerçeve programı için,
KOBİ'lere katma değer katacak, KOBİ'lerden
oluşacak bir şirketler birliği oluşturup, rüzgar
türbinleri için bütüne ait görüntüleme sistemi
(HolMoSys) geliştirmek istemektedirler. HolMoSys
için amaçlanan, rüzgâr türbinlerinin ölçümlendirme
sistemlerinin bütüne ait durumu hakkında operatöre
bilgi sağlar.

BOUK20131120001
Geri Dönüşüm Üniteleri Üretimi Yapan İngiliz
Firmanın Distribütör Arayışı

12 GB 4103 3OX3
Artan Enerji Talebini Karşılamak Üzere Akredite
Yenilenebilir Enerji Çözümleri

İngiliz bir firma geri dönüşüm üniteleri üretimi
yapmaktadır. Firma ürünlerini dönüşlü kalıplandırma
yöntemiyle üretmekte ve son derece yüksek kaliteli
ürünler elde etmektedir. Ürünlerin kullanım alanı çok
geniş olup hastanelerden ofislere okullardan park ve
bahçelere kadar uzanmaktadır. Konuyla alakalı
piyasada geniş bir networke sahip firmalara
distribütörlük verilmek istemektedir.

Doğu İngiltere menşeili su işleri şirketi, kendilerine
ait talebi 877Gwh/yıl karşılamak üzere enerji
üretimini yenilenebilir enerji ile çözecek çözümler
arayışındadır. Şirket Rüzgar, su bazlı yenilenebilir
enerji kaynakları, solar, ısı kaynakları ve kendilerinin
operasyon sahasına entegre edilebilecek herhangi
bir teknolojik çözüme açıktır. Teknik destekli ticari
anlaşma ve lisans anlaşmaları yapılabilir.

BRUK20131028002
Su Arıtma Ekipmanların Konusunda Faaliyet
Gösteren İngiliz Firmanın Üretici Arayışı

13 SE 67BY 3SFO
Hareket İzleme ve Karakterizasyonu için
Eylemsizlik Ölçümlendirme Ünitesi

İngiltere'de su arıtımı ile ilgili faaliyet gösteren firma,
yenilikçi arıtma ekipmanları üreticileri /tedarikçileri
aramaktadır. Firmanın uzmanlaştığı alanlar; şehir içi
uygulamaları, yağmur suyu geri dönüşümü, atık
kontrolü, arıtma ve filtrasyon, görüntüleme ve
bakteriyel numune analizleri, kimyasal arıtmalar vb.
şeklinde sıralanmaktadır. Geniş bir networke sahip
olan İngiliz firma, ilgili konuda faaliyet gösteren
firmalar ile işbirliğine gitmek istemektedir.

İsveçli bir araştırma enstitüsü esnek, düşük fiyatlı
eylemsizlik ölçümlendirme ünitesi geliştirmiştir. Tipik
uygulamaları: navigasyon, insan ve hayvan hareket
izleme, hareket karakterizasyonu, endüstriyel
ölçüm, ev uygulamaları, oyuncaklardır.
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12 GB 403U 3Q1W
Hibrit Elektrikli Araçlar İçin Enerji Üretim Sistemi

TOIL20131028002
Ses Tanımlama Yazılımı Ar-Ge ve Lokalizasyon

Güneydoğu İngiltere'den bir firma, güçlendirilirmiş
hareket yörüngeli silindir ve içten patlamalı toraidal
piston ile, tek entegre tasarımda kinetik enerji geri
kazanımı ile elektrik üretimi yapacak cihaz
geliştirmiştir. Bu cihaz Yeni nesil yüksek verimli düşük
emisyonlu hibrid elektrikli araçlara uygun olup, gözle
görülür kazançlar sağlatacaktır. Konsept çalışmada
çalışabilecek endüstriyel ortaklar aranmaktadır.

İsrailli bir KOBİ ileri seviye ses tanımlama sistemi
geliştirip, insanları konuşma ve dil ve iletişim
engellerini, insanlar ile doğal iletişim kurmaya,
kontrol aletleri (tablet, PC, Akıllı telefon) ve
uygulamalar (web tarayıcı, oyun oynama) gibi
uygulamalarda kendi sesini kullanarak iletişim
kurabilecektir. Şirket ortak girişim veya firmalar,
organizasyonlar ile teknik ortaklık kurup yazılımın
geliştirilmesini yeni coğrafik alanlarda lokalizasyon
ile devam ettirmek istemektedir.

13 AT 012L 3S8G
Hidrolik Enerji Depolama Sistemi Alanında
Teknolojiler
Avusturyalı üniversite hidrolik makineler,
sızdırmazlık ekipmanları, yer altı mühendisliği ve
yenilikçi hidrolik enerji depolama sistemleri gelişimini
destekleme konusunda destek sağlamaktadır.
Sistem fonksiyonu, değişik tasarımlar ve modeller ile
test edilmiştir. Farklı komponentler araştırıldı ve
optimize edildi. Gelecek adımda daha büyük boyutta
ilk örnek inşa edilecektir. Ortaklık için geliştirmeyi
devam ettirecek uzmanlar gerekmektedir.
13 KR 9A9D 3RZJ
Dünya Çapında Yerleşim ve Bina Kontrolü İçin
Standart Entegre Otomasyon Çözümü
Kore'den ev ağı, CCTV gibi konularda uzmanlaşmış
bir KOBI, entegre akıllı bina otokontrol sistemi
geliştirip, üretmiştir. Bu sistem ile %40'a kadar enerji
tasarrufu sağlamaktadır. Basit ve oransal sistem
yapısı her iki sistem tasarımcıları ve müşterileri de
memnun etmektedir. Teknik ortaklık yapabilecek
ortaklar aranmaktadır.

TRFI20131025001
İnce Metal Kesimi, Kaynak ve Makine Yapımı
Alanlarında Uzmanlaşmış Finlandiya'dan Hafif
Makine Workshop Şirketi Lisans veya Satın
Almak Üzere Ürün Arayışı
Finlandiya'dan hafif makine workshop şirketi kendi
işini yapabilecek uygun ürünleri üretebilecek şeyler
arayışındadır. Şirket, İnce metal kesimi, kaynak ve
makine yapımı alanlarında en az karmaşık
birleştirme ve test konularındaki kadar
uzmanlaşmıştır. Kendi ürünleri doğrultusunda lisans
alıp veya satın alma yapmak istemektedir. Şirket,
ürün fikirleri veya hâlihazırda test edilmiş ürünler
arayışındadır. Şirketin odaklanmış olduğu sektörler:
araç üretimi, temizleme teknolojileri ancak şirket
diğer tekliflere de açıktır.
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
2014 Fuar Takvimi
1

WFES - World Future Energy Summit + Exhibition

20-22 Ocak 2014

Abu Dabi

BAE

2

AHR Expo New York 2014

21-23 Ocak 2014

New York

AMERİKA

3

Medika 2014 (Arab Healt) Fuarı

27-30 Ocak 2014

Dubai

BAE

4

Aqua Therm Vienna

28-31 Ocak 2014

Viyana

AVUSTURYA

5

HVAC-R Isıtma, Soğutma, Havalandırma Fuarı

28-31 Ocak 2014

Tokyo

JAPONYA

6

Green Building Expo

28-30 Ocak 2014

Doha

KATAR

7

EUEC: Enerji ve Çevre Konferansı

03-05 Şubat 2014

Phoneix

USA

8

Chillventa Rusya

04-06 Şubat 2014

Moskova

RUSYA

9

Aqua-Therm Moskow

04-07 Şubat 2014

Moskova

RUSYA

10 Middle East Electricity

11-13 Şubat 2014

Dubai

BAE

11 Euro Shop Düsseldorf 2014

16-20 Şubat 2014

Düsseldorf

ALMANYA

12 Makine Suudi Arabia

17-20 Şubat 2014

Riyad

SUUDİ ARABİSTAN

13 BAUTEC: Yapı Malzemeleri Fuarı

18-21 Şubat 2014

Berlin

ALMANYA

14 Aqua Therm Prag

04-07 Mart 2014

Prag

ÇEK CUMHURİYETİ

15 Cidde Big 5 Uluslararası Yapı Fuarı

08-11 Mart 2014

Cidde

SUUDİ ARABİSTAN

16 Climate World Rusya

11-14 Mart 2014

Moskova

RUSYA

17 Renexpo

12-13 Mart 2014

Budapeşte

MACARİSTAN

18 Mostra Convegno Expocomfort

18-21 Mart 2014

Milano

İTALYA

19 Uluslararası Makine ve Metal Makineleri Fuarı

07-10 Nisan 2014

Riyad

Suudi Arabistan

20 China Refrigeration 2014

09-11 Nisan 2014

Pekin

ÇİN

21 Romtherm

10-13 Nisan 2014

Bükreş

ROMANYA

22 3. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

17-20 Nisan 2014

Najaf

IRAK

23 3rd Power & Energy Africa

27-29 Nisan 2014

Nairobi

KENYA

24 Solarexpo - Greenbuilding

07-09 Mayıs 2014

Milano

İTALYA

25 ISK Sodex 2014

07-10 Mayıs 2014

İstanbul

TÜRKİYE

26 37. Yapı Fuarı / Turkey Build İstanbul 2013

06-10 Mayıs 2014

İstanbul

TÜRKİYE

27 Project Katar Yapı Fuarı

12-15 Mayıs 2014

Katar

SUUDİ ARABİSTAN

*Sürekli güncellenmektedir.
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