ESSİAD
e-bülten
1990

ESSİAD Yönetim Kurulu
Akın KAYACAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Turan MUŞKARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Suat KARAKAŞ
Sayman
A. Sait GÜRSÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi
Ömür DÜZTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit ÇALLI
Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer BARLAS
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Alev TOPRAK
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Murat ÜMMAN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Göksel GÜRPINAR
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ebru KARAKIRAN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Selçuk SAVAŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Aylin GEL
Genel Sekreter

www.ehislab.com
www.ehislab.com.tr

ESSİAD
e-bülten
01/02/2014-28/02/2014
Sayı:36

ESSİAD
e-bülten

Başkan'dan
Değerli Üyelerimiz,
2014 yılının Şubat ayını hep
birlikte 28 gün olarak
tamamladık. Diğer aylardan
kısa olan Şubat ayında
Yönetim Kurulumuz ve
profesyonel dernek çalışanı
arkadaşlarımızla beraber
derneğimiz için daha fazla
çalışmaya, zamanı daha
verimli kullanmaya gayret
ettik. Detaylarını e-bültenimizde açıklamaya
çalıştığımız faaliyetlerimizi gerçekleştirdik.
Genel Sekreterimiz üyelerimizi ziyaret etti, onlarla
sektör değerlendirmeleri yaptı, üyelerimizin
derneğimizden beklentilerini dinledi,
faaliyetlerimizden bahsetti ve sunumlar
gerçekleştirdi. Yönetim Kurulumuz siz üyelerimizin
beklentilere yönelik faaliyetleri analiz etti, kararlar
üretmeye çalıştı. Bu kapsamda, aldığımız önemli
kararlardan bir tanesi 11-16 Mayıs 2014 tarihlerinde
gerçekleştirilecek olan KATAR Yurtdışı Ticaret Heyeti
ziyaretimizdir.
UR-GE Projemiz kapsamında gerçekleştirmeyi
planladığımız bu seyahatimiz sırasında Project
Qatar 2014 Fuarı'na katılacağız. Fuardaki stant
alanımız bile ayarlandı, siz değerli üyelerimizle
beraber oraya gidip ürettiğimiz, pazarladığımız
ürünlerin bilgilerini bu standda potansiyel
müşterilerimize sunacağız. İkili görüşmeler
gerçekleştireceğiz; dernek personelimiz resmi
temasları sürdürüyor. Yaptığımız araştırmalar,
kurduğumuz temaslardan elde ettiğimiz bilgilere göre
2022 FIFA Dünya Kupası'nın yapılacağı ülke olan
KATAR'da yatırımlar son sürat devam ediyormuş. Bu
konu hakkında ben de sizlere yaptığımız
araştırmalardan bazı dikkat çekici bölümleri
aktarmak istiyorum. Bu organizasyon, KATAR'ın ev
sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası olacak. KATAR
Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek
olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva
olacak. Yaz ayında ortalama 45 dereceyi bulan
sıcaklık nedeniyle stadyumları bile klimalı olarak inşa
etmeyi planlayan KATAR, bu organizasyon sebebiyle
180 Milyar USD'lık (Ref.TİM) yatırım yapılacağı
beklenmektedir.

Bu yatırımların inşası sırasında özellikle mekanik
tesisat, soğutma ve iklimlendirmeye yönelik her türlü
mal ya da hizmetin talep göreceği kesindir. Bu
sebeple, UR-GE kapsamında yapılacağı için
oldukça ekonomik bir bütçe ile bu seyahatimize
katılmanız siz değerli üyelerimizin yukarıda
belirtmeye çalıştığım fırsatları gerçekleştirmesinde
önemli bir adım olacaktır. Tüm üyelerimizi bu KATAR
Yurtdışı Ticari Heyet ziyaretimize katılmaya
çağırıyoruz.
Değerli Üyelerimiz,
Derneğimiz EHİS Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projemiz planlandığı şekilde
ilerlemektedir. Projelendirme konusunda açtığımız
ihale sürecimiz devam etmektedir. Bu aşama
sonuçlandıktan sonra proje çizim, hesaplama ve
teknik şartnamelerin oluşturulması safhasına
geçmiş olacağız. Ülkemizin ilk ve tek EHİS Sektörü
ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmış projemizin,
her toplantı ve zeminde desteklendiğini görmek
bizlere mutluluk veriyor, heyecanımız bir kat daha
artıyor. Tüm sektörümüzün desteğini verdiği, sektör
firmalarımızın, sektör sivil toplum kuruluşlarımızın
bir bütün olarak arkasında durduğu projemiz sadece
ülkemiz değil bölgemiz açısından da stratejik
çözümler yaratacaktır.
Geçtiğimiz ay içerisinde yaşanan bir diğer gelişme
de; derneğimize uzun yıllar Muhasebe Sorumlusu
olarak hizmet vermiş olan Sayın Murat GÜLER
arkadaşımızın sağlık sorunları sebebiyle aramızdan
ayrılmasıydı. Buradan, sizlerin huzurunda
emeklerinden dolayı kendisine bir kez daha teşekkür
eder, acilen sağlığına kavuşmasını temenni ederim.
Yönetim Kurulumuzun yönettiği bir başka proje olan
"ESSİAD Okuldan İşe Proje"miz faaliyetlerine
devam etmektedir. Bu kapsamda; DEÜ Makina
Mühendisliği Bölümü öğrenci arkadaşlarımızla
beraber üyelerimizden DOĞU İKLİMLENDİRME ve
BARLAS SOĞUTMA firmalarına teknik ziyaret
gerçekleştirildi. Teknik geziler her iki üyemizin de
misafirperverliği ve sektörel tecrübelerinin
yoğunluğu ile amacına ulaşırken, geleceğin Makina
Mühendisleri sektörümüzü yakından tanıma fırsatını
bulmuş oldular.
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Başkan'dan
Üniversitelerimizin Makina Mühendisliği
Bölümlerinden mezun olan öğrenciler, Makina
Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nın geniş bir yelpazede
çalışıyor olmasından dolayı EHİS sektörümüze
dönük çalışan Makina Mühendisi sayısı kısıtlı
kalmakta ve bunun sonucunda da başta üyelerimiz
olmak üzere tüm sektörümüzün nitelikli personel
ihtiyacı karşılanamamaktadır. Bu vesile ile
derneğimizin yürüttüğü "ESSİAD Okuldan İşe
Proje"mizi çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum.
Gerek ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) ve
gerekse de UR-GE kapsamında yürüttüğümüz
eğitim faaliyetlerimiz Şubat ayı içerisinde de sürdü.
Derneğimiz özellikle 2011 yılından beri her ay çeşitli
eğitimleri profesyonelce düzenleyebilme
kapasitesine kavuştu. Her ay en az bir-iki tane eğitim
seminerinin gerçekleştirildiğine şahit olmak
derneğimiz açısından çok sevindiricidir.

Şubat ayı ESSİAD üye aidatlarımızı ödediğimiz bir
aydır. Bu vesile ile titiz Saymanımız, Yönetim Kurulu
çalışma arkadaşım Sayın Suat KARAKAŞ'ın izniyle
onun takip ettiği bu konu için henüz yükümlülüğünü
yerine getirememiş üyelerimize bir hatırlatma
yapmak isterim.
Derneğimizin hem kurumsal, hem de mali açıdan
güçlü olması, bizi her kurum/kuruluş nezdinde sözü
dinlenen, değer verilen, gelişmeleri izleyen değil,
yön veren ve projeleri ile izlenen, sektörü ile ilgili
konularda dikkate alınan noktalara taşıyacaktır,
buna inanıyorum.
Bulunduğumuz noktadan çok daha ileriye, siz
değerli üyelerimizin desteği ile yürüyeceğimize
inanıyor, hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkürü
bir borç biliyorum.
Saygılarımla,

Geçmiş Dönem Yönetim Kurulumuzun başlattığı ve
bu dönemde de geliştirerek sürdürmeye çalıştığımız
eğitimlerimizde daha fazla üyemizi aramızda görmek
bizleri daha da mutlu edecektir.

Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Eğitimlerimizin genel olarak katılımcı sayıları
planlandığı şekilde gerçekleşmektedir. Katılımcı
firmalar açısından katılım durumu analiz edildiğinde
belirli üyelerimizin memnun kaldıkları gerekçesiyle
eğitimlerimize sürekli geldikleri sonucu çıkmaktadır.
Bugüne kadar eğitimlerimize hiç katılamamış olan
üyelerimizi de aramızda görmek amacımıza tam
olarak ulaşabildiğimiz an olacaktır. Sizleri de
bekliyoruz...
Soğutma Dünyası Yayın Kurulumuz, dergimizin ISK
Sodex 2014 Fuarı'nda dağıtımının yapılacağı sayının
çalışmalarına başlamıştır. Dikkatli ve disiplinli
çalışmalarından dolayı Yayın kurulu Başkanımız,
Yönetim Kurulu çalışma arkadaşım Sayın Turan
MUŞKARA'ya huzurlarınızda teşekkür etmek
isterim.
Bildiğiniz üzere her Sodex sayımızda olduğu gibi bu
sayımızı da artan talep dolayısıyla daha fazla tiraj ile
yayınlamayı planlıyoruz. Sizler de Sodex 2014
sayımızda, firmalarınızdaki yeniliklerinizin,
ürünlerinizin ya da reklamlarınızın yer almasını arzu
ederseniz bir an önce dernek personelimiz ile irtibata
geçebilirsiniz.
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Üye Ziyaretlerimiz
01.02.2014 tarihinde Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in tarafından;

Dernek üyelerimizden Ekofin Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasını
temsilen Sayın Serhan GÜNDOĞAR, Ergül Teknik Soğutma ve Mutfak
Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasını temsilen Sayın Müjdat GÜLADA
ziyaret edilmiştir.
Derneğimizin faaliyetleri ve yürütmüş olduğu projeler hakkında
görüşmelerin gerçekleştirildiği ziyarette eğitim faaliyetlerimiz, Soğutma
Dünyası dergimizin reklam çalışmaları, üyelerimizin derneğimizden
beklentileri konusunda görüşler alınmış ve üye kazandırma çalışmalarımız
hakkında görüşülmüştür.

26.02.2014 tarihinde Proje Uzmanımız Sayın Servet GİRGİN'in katılımları ile;
Eneko Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. Genel Koordinatörü Sayın Macit
TOKSOY ile Dış Ticaret ve İş Geliştirme Müdürü Sayın Zihni IŞIK, Klas
Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. Üretim Müdürü Sayın Tayfun ARAL, Messan
Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. Üretim Planlama Müdürü Sayın Aydın
YAPAN ve Satınalma Sorumlusu Sayın Duygu ARAS, Türkoğlu Mak. San.
ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Sayın Yusuf TÜRKOĞLU ve İdari ve Mali
İşler Yöneticisi Sayın Serpil TÜRKOĞLU ziyaret edilmiştir.
İlgili ziyaretlerde dernek faaliyetlerimiz, eğitimlerimiz ve projelerimiz
hakkında güncel gelişmeler paylaşılmış olup, derneğimiz tarafından
gerçekleştirilecek olan Katar Yurtdışı Ticaret Heyeti organizasyonu
hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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Derneğimiz, İSİB Üye Buluşmasında Yer Aldı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)
Üyeleri 08 Şubat 2014 Cumartesi günü İstanbul
Crowne Plaza Asia Otel'de bir araya geldi.
Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız
Sayın Akın KAYACAN, Yönetim Kurulu Üyemiz A.
Sait GÜRSÖZ ve Proje Uzmanımız Sayın Servet
GİRGİN'in katıldığı ve İSİB Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Zeki POYRAZ'ın açılış konuşması ile
başlamıştır.
Sayın Can Fuat GÜRLESEL'in Dünya ve Türkiye
Ekonomisi ile Dünya'da İklimlendirme Sektörü
Ticareti hakkında bilgi verdiği bir sunumla devam
eden toplantıda Türk Eximbank Ülke Kredilerinden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Alaaddin
METİN, Kredilerden Sorumlu Daire Başkanı Sayın
Necdet KARADENİZ ve Sigortadan Sorumlu Daire
Başkanı Sayın Mehmet YEŞİLYAPRAK Türk
Eximbank'ın ihracata yönelik krediler ve sigortalar
hakkında bilgi aktarmıştır.
Ayrıca İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki
POYRAZ, Türkiye'nin İklimlendirme Sektörü ithalatı
ve ihracatı hakkında bilgiler aktararak İSİB'in 2013
yılı faaliyetlerinden ve 2014 yılında gerçekleştirilmesi
planlanan etkinliklerinden sözeden bir sunum
gerçekleştirmiştir.
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İSİB Üyelerle
Buluşma
Toplantısı
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İzmir Kent Koleji Projesi ile İstihdam Yaratılması
Hedefleniyor

13 Şubat 2014 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi
Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve
derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Sayın Aylin
GEL'in katıldığı İzmir Kent Koleji Projesi Mutabakat
Toplantısı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin
önderliğinde, Yaşar Üniversitesi işbirliğinde ve EBSO
ortaklığında İzmir'de bir kent koleji kurulacağı bilgisi
paylaşılmıştır. Yürütücülüğünü İzmir Büyükşehir
Belediyesi (İBB)'nin yaptığı proje İzmir Kalkınma
Ajansı Güdümlü Proje Desteği ile hayat bulacaktır.
Yaklaşık 3 milyon liranın üzerinde bütçeye sahip
olması öngörülen projenin toplam bütçesinin %75'i
İZKA, %25'i İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
karşılanacaktır.
İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) bölgesel gelişme
amacıyla sağladığı "Güdümlü Proje Desteği"
çerçevesinde hazırlanan İzmir Kent Koleji Projesi ile
İzmir'de işgücü piyasasının talep ettiği ara eleman
ihtiyacını karşılamak üzere, belediye-özel sektörmesleki eğitim kurumları işbirliğinde, doğrudan
istihdama yansıyacak meslek eğitimi hizmeti
sağlanacaktır.

ESSİAD
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kurulacaktır. Bugüne kadar 34 ülkede toplam sayısı
125'e ulaşan FabLab uygulamaları, yeni iş fikirlerinin
modellenebilmesiyle girişimciliğin gelişmesine
olanak sağlıyor. Toplumun tüm kesimlerine açık
olarak hizmet verecek İzmir Kent Koleji FabLab'da,
mühendislik, tasarım, zanaat ve sanat dallarında
amatör ve profesyonel olarak uğraş veren kişiler,
fikirlerini hem geleneksel hem de dijital modelleme
cihazlarını kullanarak prototip üretime
dönüştürebilecek. Farklı alanlardaki iş fikirlerine
sahip kişilerin ortak çalışma alanlarında bir araya
gelerek yeni yaratıcılıkların da ortaya çıkmasına
olanak sağlayacak Fab-Lab'ın işsizlik sorununun
çözümüne, istihdam sağlayacak girişim fikirlerini
ortaya çıkararak katkı sağlaması bekleniyor.

İzmir Halkapınar semtindeki eski Devlet Güvenlik
Mahkemesi (DGM) binası restore edilerek, "İzmir
Kent Koleji"ne dönüştürülmesi planlanmaktadır.
İzmir Kent Koleji ile mesleki eğitim, istihdam ve
sanayi kurumlarının bir araya getirilerek istihdamın
yetersiz olduğu sektörlerin ihtiyaç duyduğu
alanlarda yenilikçi bir yaklaşımla meslek
kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu amaçla düzenlenen mutabakat toplantısında
konu ile ilgili tüm paydaşlar davet edilmiş ve görüşler,
öneriler, eleştiriler gündeme getirilmiştir. Özellikle
üye firmalarımızın ihtiyacı olan nitelikli ara eleman
konusunda çözüm sağlayacak olan bu proje
sektörümüz açısından da önem taşımaktadır. Kent
Koleji, ilk örneği 2006 yılında Amerika Birleşik
Devletleri'nde MIT'de (Massachusets Teknoloji
Enstitüsü) uygulanmaya başlanmış olan ve kısa adı
“FABLAB” olan fabrikasyon laboratuvarı konsepti ile
7
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2014-2020 Arasında Gerçekleştirilecek AB'nin
Yeni Destek Programı Horizon 2020 Programı
Hakkında EBSO'da Bilgilendirme Toplantısı
Gerçekleştirildi
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TÜBİTAK Ulusal Koordinasyon Ofisi enerji irtibat
noktası yetkilisi Sayın İlknur YILMAZ ve M. Emre
YURTTAGÜL'Ün Horizon 2020 konusunda sunum
gerçekleştirmiştir.

Horizon 2020 Bilgilendirme Toplantısı sunumlarına
http://www.essiad.org.tr/images2/img/4332/File/Hor
izon%202020.zip adresinden ulaşabilirsiniz.
Avrupa Birliği'nin 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle sona
eren araştırma destek programı 7. Çerçeve
Programı'nın yerine yapılandırılan Horizon 2020
konusunda 14 Şubat 2014 tarihinde EBSO Meclis
Salonu'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Sayın Aylin
GEL ve Proje Uzmanımız Sayın Servet GİRGİN'in
katıldığı toplantıda Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu
Başkanımız ve EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın
Hüseyin VATANSEVER Horizon 2020 programının
en büyük sivil araştırma programı olduğunu
söyleyerek, Türkiye'de ilk defa 2002'de altıncı
çerçeve ile başlayan program kapsamında 2 yılda 15
milyon dolar değerinde çağrılar açılacağını, 2014
yılında açılacak çağrıların 7.8 milyar dolar civarında
olması beklendiğini belirtmiştir.
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İZKA Tarafından Düzenlenen Proje Raporlama
Toplantısı'nda Yer Aldık

18 Şubat 2014tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı'nda
(İZKA) Güdümlü Proje Desteği kapsamında Proje
Raporlama Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Derneğimizi temsilen EHİS Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Proje Koordinatörümüz Sayın Ayşegül
SEVER MENKÜ ve Proje Uzmanımız Sayın Servet
GİRGİN'in katıldığı toplantıda proje yürüten kurum ve
kuruluşların proje süreci esnasında yapılan
faaliyetler ile ilgili raporlama süreci hakkında bilgi
aktarılmıştır.

ESSİAD
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Saymanımız Sayın Suat KARAKAŞ ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Sayın Ümit ÇALLI'nın Doğum
Gününü Kutladık

19 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim
Kurulu Toplantımız esnasında Saymanımız Sayın
Suat KARAKAŞ ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden
Sayın Ümit ÇALLI'nın doğum gününü kutladık.
Kendilerine sağlık ve mutluluk dolu nice yıllar dileriz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından
Düzenlenen Sektör Paydaşlarına Yönelik Florlu
Sera Gazlarına İlişkin Mevzuat Toplantısı'na
Katıldık

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nin 11. Kat
Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yer
Aldık

Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, 18 Şubat 2014
tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde
gerçekleştirilen 11. Kat Malikleri Olağan Genel Kurul
Toplantısı'na katılarak derneğimizi temsil etmiştir.
İş merkezi ile ilgili sorunlar, aidatlar ve denetçi
seçiminin yapıldığı toplantıda 2014 yılı gelir-gider
bütçeleri oy birliği ile kabul edilmiştir. Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri
Sayın Necmi VARLIK, Sayın Turgay ŞİRVAN, Sayın
Tayfun ÇAYLAN'dan oluşmakta olup, denetçiliğe
Sayın Ekrem BULGUN seçilmiştir.

24 Şubat 2014 tarihinde Mövenpick Otel'de Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Tarafından Düzenlenen ve
derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Sayın Aylin
GEL'in katılımları ile Sektör Paydaşlarına Yönelik
Florlu Sera Gazlarına İlişkin Mevzuat Toplantısı
düzenlenmiştir.
İlgili toplantıda ozon tabakasını inceltme potansiyeli
olmayan ancak güçlü sera gazı etkisine sahip olan
Florlu Sera Gazları (F-Gazlar) ile ilgili
gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı
gerçekleştirilmiştir.
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Euroshop 2014 Ahmet Yar'la Hatırlanacak
Soğutma sektöründe Türkiye'nin en köklü
markalarından biri olan Ahmet Yar A.Ş., 16-20 Şubat
2014 tarihlerinde Almanya'nın Düsseldorf kentinde, 3
yılda bir yapılan ve dünyanın önemli perakende
ekipman ve teknolojileri fuarlarından biri olan
Euroshop'ta kurduğu standla fuara damgasını vurdu.
Standın genel konsepti Ahmet Yar'ın projesi olan ve
sadece Türkiye'de değil tüm dünyada beğeni
toplayan yeni trend gurme mağazayı yansıtır
nitelikteydi.
Standın orta bölümünde şarküteri, et, meze, unlu
mamul ve sıcak yemek çeşitlerini bir arada toplayan
özel tasarım ada tipi reyon grubu yer aldı. Bu tasarım,
hem tüketicinin hem de mağaza çalışanının en
verimli şekilde alışveriş ve hizmet sürecini keyifle
gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.
Yine özel bir tasarım olan tamamen şeffaf Aqua
modeli içecek dolabı ve deniz ürünlerinde gerektiği
kadar buzu kendisi üreterek yüzde yüz tazeliği şık bir
görünümle bütünleştiren Fish Corner, ziyaretçilerin
büyük beğenisini toplayan ürünlerdi. Ahmet Yar'ın
fuarda sergilediği özel konseptler arasında dışarıdaki
soğuk havayı dolap içinde kullanarak enerji tasarrufu
sağlayan yeni sistemler de yer aldı.

ESSİAD
e-bülten
bizim adımıza tam anlamıyla bir sıçrama tahtası
oldu. Büyük bir özen ve emekle hazırladığımız
standımızı ziyaret eden herkes, fuarın en güzel
alanlarından birini yarattığımızı söyledi. Euroshop
boyunca 5 dakika bile oturma fırsatımız olmadı,
görüşmeleri ve teklifleri nerdeyse yetiştiremez
duruma geldik. Dünyada ve Avrupa'da üst düzey
perakende markalarıyla yıllardır önemli projelere
imza atan Ahmet Yar, fuar boyunca Avrupa
pazarından yeni mağaza siparişleriyle birlikte birçok
önemli firmadan mağaza yenileme talepleri de aldı.
Ayrıca Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu
ve Güney Amerika gibi gelişmekte olan pazarlardan
de gelen ziyaretçilerle görüşme fırsatımız oldu. Bir
Türk markası olarak, dünyanın dört bir yanından
gördüğümüz bu ilgi bizi gururlandırdı. Genel
anlamda fuar boyunca diğer Türk firmalarının da
başarılı projeler sergilediğini ve çok sayıda ziyaretçi
ağırladığını gördük. Bu da bizleri ayrıca mutlu etti.
Euroshop 2014'te dünyadan olduğu gibi Türkiye'den
de birçok ziyaretçimiz oldu. Özellikle Türkiye
Perakendeciler Federasyonu üyelerini ve
Türkiye'nin önde gelen diğer perakende
markalarının temsilcilerini standımızda ağırladık.
Sonuç olarak Euroshop'tan kazandığımız enerji ve
ivmeyle ihracatımızı daha da artırmak ve
sektörümüzde küresel oyuncu olmak için bütün
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek
görüşlerini belirtmiştir.

Ahmet Yar'ın standında reyonların içinde yer alan
gıda ürünlerin tamamı, Euroshop için özel olarak
Almanya'nın en kaliteli mağazalarından satın alındı
ve fuar boyunca taze olarak sergilendi.

Ahmet Yar A.Ş. ve derneğimizin Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Ömür Düztaş, Euroshop'ta
gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili "Euroshop 2014,
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Teknik Gezi
Doğu İklimlendirme / Barlas Soğutma Ziyareti - 28 Şubat 2014
ESSİAD Okuldan İşe Projemizin teknik gezi faaliyetleri kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile birlikte Doğu İklimlendirme A.Ş. ve Barlas Soğutma A.Ş. ziyaret edilmiştir.

Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katıldığı ziyaretlerde sektörümüzde üretilen
cihazlar ve üretim aşamaları ile ilgili öğrenciler bilgi almışlardır. Ayrıca Doğu İklimlendirme A.Ş. tarafından
gerçekleştirilen sunumda Ansys Fluent programı kullanımının önemi vurgulanmış olup, öğrenciler üye
firmalarımızda yarı ve tam zamanlı iş olanaklarıyla ilgilenmişlerdir. Bu amaçla öğrenciler dernek merkezimize
özgeçmişlerini bırakmaktadır. Doğu İklimlendirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vehbi AKYAR ve
Genel Koordinatör Sayın Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ ile Barlas Soğutma A.Ş.'nin ve derneğimizin Yönetim
Kurulu Üyelerinden Sayın Ömer BARLAS'a misafirperverliği için teşekkürlerimizi sunarız.

Teknik gezi programımız sonrasında DEÜ Mak. Müh. 4. sınıf öğrencilerinden Sayın Kemal ATALAY, dernek
merkezimizle iletişim kurarak Doğu İklimlendirme A.Ş.'den kompresör yapmak üzere almış olduğu R404 gaz
tankı ile çalışmalar yürütmekte olduğunu, fakat yağ sürükleme ve ısınma konusunda bazı sorunlar yaşadığını
iletmiştir. İlgili çalışmanın soğutma sektöründe faydalı bir çalışma olabileceğini düşünen üyelerimiz Sayın
Kemal ATALAY'ın iletişim bilgilerine dernek merkezimizden ulaşabilir.

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.
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Mutfak Havalandırması Eğitimi / 08 Şubat 2014
08 Şubat 2014 tarihinde Sayın Bekir CANSEVDİ'nin
sunumları ile Mutfak Havalandırması Eğitimi
gerçekleştirilmiştir.
Eğitimde, mutfak havalandırması, hava kalitesi,
mutfak iç hava kalitesi, mutfaktaki enerji tüketimi,
mutfaktaki kirleticiler, mutfak havalandırma sistemi,
egzoz havası sistemleri, davlumbazlar, yüksek
performanslı davlumbazlar, filtreler, davlumbaz
tipinin seçimi, egzoz kanalları, egzoz hava
miktarının belirlenmesi, mutfaktaki hava değişim
miktarının belirlenmesi, taze hava miktarının
belirlenmesi ve mutfak havalandırmasında enerji
tasarrufu örnek uygulamaları hakkında
katılımcılarımıza bilgi aktarılmıştır.

Temiz Oda Teknolojisi ve Ameliyathane Kliması Eğitimi / 12 Şubat 2014
Derneğimiz organizasyonunda, İmeksan
Akademi'nin katkıları ile İmeksan Ar-Ge Danışmanı
Sayın Haluk SEVEL, Ontrol A.Ş. İzmir Bölge
Temsilcisi Sayın Osman TUNALI ve Ege Nisan Ltd.
Şti. Genel Müdürü Sayın Ali BOYLU'nun sunumları
ile Temiz Oda Teknolojisi ve Ameliyathane Kliması
Eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.

Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in açılış
konuşması ile başlayan eğitimde hijyenik klima
santrallari DIN 1946/4 ve DIN 1886 açısından
incelenmiş olup, VAV terminal ünitelerinin hijyenik
klimadaki yeri, otomatik kontrol esasları, kontrol
panelleri ve saha ekipmanları, örnek kontrol
sistemleri, hastane steril alan hijyenik havalandırma
gereksinimleri, performans testleri hakkında bilgiler
aktarılmıştır. Ayrıca eğitmenlerimize teşekkür
belgeleri Sayın Aylin GEL tarafından takdim
edilmiştir.

12

ESSİAD
e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

Nakit Akışı ve Güncel Ekonominin Nakit Akışı Üzerindeki Etkisi / 19 Şubat 2014
NY Eğitim Danışmanlık firmasından Sayın İlknur
ÖZEL'in sunumları ile 19 Şubat 2014 tarihinde
gerçekleştirilen Nakit Akışı ve Güncel Ekonominin
Nakit Akışı Üzerindeki Etkisi Eğitimi düzenlenmiştir.
Eğitimde katılımcılarımız nakit akışının önemi ve
yönetimi konusunda bilgilendirilmiş olup, nakit akışı
planlaması, yönetimi, performansı, ölçümlenmesi,
bütçesinin belirlenmesi, işletmelerde nakit giriş ve
çıkışları, aylık, üç aylık ve yıllık nakit akışı
planlamaları ile birlikte güncel ekonomik koşullarının
irdelenmesini takiben nakit akışının bu koşullarda
yönlendirmesi konularında bilgi almışlardır.
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EĞİTİM TAKVİMİ
2014
Eğitimler
Yük Hesaplamaları
1946-4 E Uygun Klima Santralı Tasarımı
Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları Tasarım ve Seçim Kriterleri
İleri Derece Satınalma Teknikleri
Isı Transferi ve Termodinamik
İş Güvenliği
Kurumsal Kaynak Planlaması - ERP
Alet ve Ekipmanlar
İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği
Sosyal Medyada Pazarlama
Maliyet Muhasebesi

Süre/Gün
1

Tarih/Yıl
29 Mart 14

1
2
2
1
2
1
1
1
1

3 Nisan 14
18-19 Nisan 14
Nisan 14
Nisan 14
Nisan 14
Mayıs 14
Mayıs 14
Haziran 14
Temmuz 14

ESSİAD’dan Haberler
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 talep ederiz.

Web sitemizde yer alan hızlı linkler başlığı
altındaki bilgiler sürekli güncellenmektedir.

Üye Profil Kataloğumuzu Yeniliyoruz!
Güncel firma tanıtımlarınızı Türkçe ve
İngilizce olarak dernek merkezimiz ile
paylaşmanızı bekliyoruz.

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

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 ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden;
Sayın Atilla ÜNER,
Sayın Bekir CANSEVDİ,
Sayın Ersin KARATAŞ,
Sayın Kaan ALTINBİLEK,
Sayın Murat SARI,
Sayın Mustafa TAVASLI,
Sayın Nejat DEMİRCİOĞLU,
Sayın Özcan BARIN,
Sayın Özgür KARASU,
Sayın Şaban UĞURTAŞ,
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alev TOPRAK
ve Saymanımız Sayın Suat KARAKAŞ'ın doğum
günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler
geçirmelerini dileriz.

Soğutma Dünyası Dergimizin yeni sayısı
hazırlanmaya başlamış olup, ISK Sodex İstanbul
2014 Fuarı'nda dağıtılacaktır. Yayınlanmasını
istediğiniz firma haberleri, ürün tanıtımları ve
reklamlar ile ilgili derneğimiz ile iletişim kurabilirsiniz.

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

Eğitimlerimizi sosyal medya aracılığıyla ilgileneceğini düşündüğünüz kurumlar ile
paylaşabilirsiniz.
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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ODE, Amerika'daki AHR Expo Fuarı'nda Türk
Yalıtım Sektörünü Temsil Etti

ESSİAD
e-bülten
fırsatı bulduk. Özellikle ısı yalıtımında kullanılan RFlex kauçuk köpüğü ve Starflex camyünü
ürünlerimize gösterilen ilgi oldukça yüksekti. Orta ve
Güney Amerika pazarlarının taşıdıkları potansiyeller
Türk üreticiler için önemli bir fırsata dönüşebilir. ODE
Yalıtım olarak geniş ürün yelpazemiz, rekabetçi ve
kaliteli ürünlerimizle biz bu pazarlardaki
çalışmalarımızı hızlandıracağız. Geçtiğimiz yıllarda
da Amerika'ya yaptığımız ihracatlardan başarılı
sonuçlar elde ettik. Ancak şimdi hedeflerimiz daha
büyük, ülke ve bölge bazında detaylı çalışmalar
yürüterek dağıtım kanallarımızı geliştirmeyi ve
bölgeyle yaptığımız ticareti artırmayı hedefliyoruz”
dedi.

Karyer Chillventa Rossija 2014 Fuarı'nda Yer Aldı

Yalıtım sektöründe, uluslararası arenada Türkiye'yi
temsil eden Ode, 21-23 Ocak 2014 tarihinde
düzenlenen AHR Expo Fuarı'na “ODE USA NOW”
konseptiyle katıldı.
Son 4 yıldır Türkiye'den Amerika'ya yalıtım
malzemesi ihraç eden sayılı firmalardan olan Ode,
fuara ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC)
projelerindeki yalıtım ihtiyaçlarının tamamına cevap
veren geniş bir ürün gamıyla katıldı.

04-06 Şubat 2014 tarihlerinde Rusya'nın Moskova
şehrinde gerçekleştirilen Chillventa Rossija 2014
fuarına katılan Karyer, mevcut müşterileri ile
buluşup, potansiyel müşteriler ile tanışma imkânı
elde etmiştir.

Standında R-Flex, Starflex ve Rockflex boru ve levha
ile Ductflex esnek hava kanalı ürünlerini sergileyen
ODE, AHR Expo Fuarı'na ilk kez katılıyor olmasına
rağmen bölgede yapacağı birçok ticari işbirliği için
önemli adımlar attı.

Karyer; ısıtma, soğutma ve havalandırma
sektörünün en önemli fuarlarından biri olan
Chillventa Rossija Fuarı ile yaklaşık 14 ülkeden
6.094 ticari ziyaretçi ve 126 katılımcıya ürünlerini
tanıtma fırsatı yakalamıştır.

Özellikle Orta ve Güney Amerika'da yalıtım
sektörünün büyüme potansiyelinin oldukça yüksek
olduğunu belirten ODE Yalıtım Genel Müdürü Sayın
M. Ali TÜRKER, fuar sonrasında yaptığı
değerlendirmede “Fuarda yerli ve yabancı birçok
sektör temsilcisiyle görüşme ve ürünlerimizi tanıtma
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Mitsubishi Electric Türkiye, Klimaplus'ı satın
alıyor

uygulamada olan altyapıyla ilgili diğer aktivitelerin de
(uydular, asansörler ve yürüyen merdivenler, tren
ekipmanı, güç üretimi vb.) faaliyetlere eklenmesiyle
satışların artırılması hedeflenmektedir.

Basında Üyelerimiz

Mitsubishi Electric Türkiye, Türkiye klima distribütörü
Klimaplus'ı satın alacağını açıkladı. Bu satın alma ile
Türkiye klima pazarındaki varlığını güçlendirmek
isteyen Mitsubishi Electric, Klimaplus'ın hisselerinin
tamamına sahip olacak.
Türkiye'nin, klima pazarının yılda %15 oranında
büyümesi bekleniyor. Klima pazar talebi, özellikle
inverter tipi klima ekipmanları açısından bu yılın
Ocak ayında yürürlüğe giren yeni enerji
düzenlemeleriyle ivme kazanmaya başladı.
Mitsubishi Electric Yaşam Alanı ve Digital Media
Ekipmanları Grup Başkanı Sayın Mr. Hiroyuki
UMEMURA konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede
şunları söyledi: “10 senedir birlikte çalıştığımız
Klimaplus, Türkiye klima pazarındaki ana
distribütörlerden biridir. Güvenilir, kanıtlanmış bir
başarı geçmişinin yanı sıra, ileri teknoloji ve yüksek
kalitede müşteri hizmetlerine sahiptir. Mitsubishi
Electric olarak Klimaplus'a aramıza hoşgeldin
demekten mutluluk duyuyoruz. Pazarda daha da
güçlenme hedefimize paralel olarak, Klimaplus'ın
yerel satış bilgilerini bünyemize katmak bizlere
önemli bir kazanç sağlayacak.” dedi.
Geçtiğimiz son bir yılda, Mitsubishi Electric'in Türkiye
faaliyetleri dikkate değer bir büyüme gösterdi. Bu
yeni satın alma ile klima faaliyetini de mevcut fabrika
otomasyon operasyonuna ekleyecek olan Mitsubishi
Electric Türkiye, 2015'te yaklaşık 255 Milyon TL'lik
ciro hedeflemektedir. Ayrıca, Türkiye'de halihazırda
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Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) tarafından 01-03 Kasım 2013 tarihinde Adana HiltonSA'da
düzenlenen “Türkiye enerji politikaları ve enerji verimliliği hakkında yasal düzenlemelerin getirdiği güncel
gelişmeler ve tesisat sektörüne etkileri” konulu çalıştayın sonuç bildirgesini bilgilerinize sunarız.
Türkiye Enerji Politikaları ve Enerji Verimliliği Hakkında Yasal Düzenlemelerin Getirdiği
Güncel Gelişmeler ve Tesisat Sektörüne Etkileri
Değerlendirmeye alınan yasal düzenleme konuları:
wEnerji Verimliliği Strateji Belgesi
wEnerji Verimliliği Kanunu
wBinalarda Enerji Performans Yönetmeliği (BEP)
wEnerji Kimlik Belgesi Yazılımı (BEP-Tr)
wMerkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına
İlişkin Yönetmelik (Isı Paylaşım Yönetmeliği)
wYenilenebilir Enerji Kaynakları
wLisanssız Elektrik Üretimi
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve Enerji Verimliliği Kanunu
a)SORUN/ENGEL:
Ülkemizde doğalgaz çevrim santralleri için herhangi bir verimlilik hedefi belirlenmeksizin yeni kurulacak
tesislere kurulum izni verilmesi.
ÇÖZÜM:
-Doğalgaz çevrim santrallerinin verimlilikleri konusunda hedefler belirlenmeli ve 01.01.2014 tarihinden
itibaren sadece elektrik üretimi düşünülerek kurulan (atık ısısından yararlanılmayan), şehir ısıtma sistemlerini
desteklemeyen doğalgaz çevrim santrallerine izin verilmemelidir.
-Büyük yerleşim alanlarında tesis edilecek doğalgaz çevrim santrallerinde elektrik üretimi sırasında açığa çıkan
atık ısı değerlendirilmek sureti ile santral verimi %40’lardan %90’lara çıkarılmalıdır.
-Yapı ve sanayi sektörünün enerji gereksiniminin büyük bir bölümü söz konusu enerji santrallerinin atık ısısı ile
karşılanmalıdır.
FIRSAT: Ülkemizde kentsel dönüşüm yanında yeni planlanan doğalgaz santrallerinin şehir ısıtma sistemleri ile
desteklenerek yüksek verimli (%90) birleşik ısı güç santrallerinin yaygın olarak yapılması imkânı.
b)SORUN/ENGEL:
Enerji, bina ve sanayi sektörlerindeki yasal düzenlemelerin bütüncül bir bakışla değil de sektörel bazda ayrı ayrı
düşünülüyor olması nedeniyle önceliklerin belirlenmesi ve koordinasyonu konusunda işbirliğinin
sağlanamaması.
ÇÖZÜM:
-Türkiye’nin enerji politikaları yeniden ele alınarak başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere sektörle ilgili sivil toplum örgütleri ve ilgili tüm
kurum/kuruluşların işbirliğinde enerjinin üretiminden başlayarak tüketim noktasındaki talep tarafı yönetimi de
dahil olmak üzere süreç bir bütün olarak değerlendirilmelidir.
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-Enerji üretim tesislerinin kurulması planlanırken, aynı zamanda bölgedeki yararlanılabilir yenilenebilir ve yerli
enerji kaynaklarının da fizibilite çalışmaları yapılarak belirlenecek kriterler çerçevesinde uygunluğu
değerlendirilmelidir.
FIRSAT:
-Özellikle bina sektöründe ve enerji üretim tesislerinde enerji tasarruf potansiyelinin yüksek olması.
-Bu alanda istihdam potansiyeli yaratılabilmesi.
-Yeni yapılacak enerji üretim tesislerinin birleşik ısı güç santrali şeklinde kurulması halinde, bu sistemden geri
kazanılan atık ısının tamamının binaların enerji ihtiyacını karşılamada kullanılabilirliği.
-Mevcut termik santrallerin atık ısısından yararlanılabilecek şekilde renovasyonunun yapılması ile yüksek
oranda verim artış imkânının bulunması.
c)SORUN/ENGEL:
Mevcut yapı stoğunda tasarruf potansiyeli yüksek olmasına rağmen bunun geri kazanılması için halen bir
teşvik sisteminin bulunmaması ve enerji tüketiminin sınırlandırılması yönünde gerekli hedeflerin konulmamış
olması.
ÇÖZÜM:
İlgili mesleki kuruluşların görüşlerinin değer gördüğü yeni bir kurumsal yapılanma (Kamu, STK ve Özel sektör
birlikteliğinde) oluşturularak; alt sektör bazında, güncel, bilimsel ve güvenilir veri tabanı ve senaryolar
oluşturulmalı ve bu çerçevede raporlar hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
FIRSAT:
Enerji yoğunluğunun belirlenmesi konusundaki çalışmalara destek verebilecek yetkin uzman potansiyelinin
var olması ve bu uzmanları bünyesinde bulunduran meslek kuruluşlarının birbirleri ile kuvvetli işbirliği
içerisinde olması.
d)SORUN/ENGEL:
Ülkemizde en basit ve temel enerji verileri dahi yeterince güvenilir, erişilebilir ve güncel değildir. Bu nedenle
hedefler doğru belirlenememekte ve enerji türlerine göre talep tahminleri gerçekçi olmamaktadır. Belirlenen
hedeflere ulaşmada teşvik verilmemesi veya teşviklerin yetersiz kalması sorun teşkil etmektedir.
ÇÖZÜM:
-Enerji Verimliliği konusunda genel hedefler yanı sıra alt sektörler için ayrı ayrı ve gerçekçi hedeflerin
belirlenmesi gerekmektedir.
-Bu hedeflere ulaşmada binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik teşviklerin somut olarak
belirlenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması etkili olacaktır.
FIRSAT :
Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum için yapılması istenen değişikliklerin zorlayıcı olması ve enerji verimliliği
yatırımlarının yaratacağı istihdam potansiyeli.
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e)SORUN/ENGEL:
Kamu İhale Kurumu ve Bankacılık Yasası mevzuatının yetersizliği ve bürokratik engeller nedeni ile enerji
performans sözleşmelerinin yapılamaması.
ÇÖZÜM:
Enerji performans sözleşmelerinin yapılabilmesi için Kamu İhale Kurumu ve Bankacılık mevzuatının yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir.
FIRSAT:
Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum için yapılması istenen değişikliklerin zorlayıcı olması.
f)SORUN/ENGEL:
Toplu konut uygulamalarında enerji verimliliği yüksek yenilenebilir enerji kaynağı uygulamaları ihmal
edilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının binalarda kullanımı konusunda asgari standartları belirleyen
belirgin ve sağlıklı bir mevzuat bulunmamaktadır.
ÇÖZÜM :
Toplu konut uygulamalarında binalarda enerji tüketimi ve CO2 salım miktarı sınırlandırılması getirilmeli ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı zorunlu kılınmalıdır.
FIRSAT :
Enerji verimliliğinin artırılması ile enerjide dışa bağımlılığın azalması, elde edilecek ekonomik kazanç, dış
politikada esneklik ve enerji arz güvenliğinde rahatlama yaratacak olmasıdır. Ayrıca enerji verimliliği yatırımları
ile birlikte istihdam potansiyeli artacaktır.
g) SORUN/ENGEL :
BEP-TR yazılım programının istenilen şekilde çalışmaması, dijital çizim programlarından direkt veri
aktarmaması, yenilenebilir enerji ve mekanik tesisat sistemlerini sayısal olarak değerlendirememesi ve doğru
sonuç vermemesi.
ÇÖZÜM:
Mevcut yazılımın ıslahı konusunda daha fazla zaman kaybedilmemeli ve en kısa sürede mimari programlardan
dijital veri aktaran, kolay kullanılan, doğru sonuç veren mekanik sistemleri ve yenilenebilir enerjileri sayısal
olarak değerlendirebilen gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir yazılım programı acilen ülkemize
kazandırılmalıdır.
FIRSAT:
Bu konu ile ilgili TTMD yönetimi en kısa sürede bu görüşünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimleri ile
paylaşmalıdır. Gelişmiş ülkelerde sertifikalandırma konusunda kolay kullanılan ve doğru sonuç veren
programların bulunması.
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h)SORUN/ENGEL:
Bina performans yönetmeliğinde, Kojen ve Trijen sistemleri ile ısı pompalarının tesisinin kurulum gerekliliğinin
%10’luk bina yatırım tutarı ile ifade edilmiş olması.
ÇÖZÜM:
2
Bina performans yönetmeliğinde 20.000 m den büyük binalarda kullanımı öngörülen yenilenebilir enerji
kaynaklarından Kojen ve Trijen sistemleri ile ısı pompalarının tesisi konusunda belirlenen %10’luk bina yatırım
tutarı ifadesinin yerine enerji birimleri ile tanımlanan, yapı toplam enerji ihtiyacının en az %40’ının karşılanması
şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.
FIRSAT:
Bina enerji kimlik belgesinin tüm binalar tarafından 2 Mayıs 2017 tarihine kadar alınma zorunluluğunda
olması.
ı)SORUN/ENGEL:
Merkezi Isıtma sistemlerinde giderlerin paylaşılmasına yönelik yönetmelikte; her bir bağımsız birimin kendi
ısıttığı hacmi çevreleyen yüzey kayıplarından oluşan ısı kayıplarından doğrudan sorumlu tutuluyor olması ve
ısıtılan hacim yerine yüzey kayıpları yoluyla gerçekleşen ısının kat maliklerine faturalandırılıyor olması
nedeniyle zemin, çatı ve kuzey dairelerde yarattığı adaletsizlik ve komşuluk ilişkilerinin zedelenmesi.
ÇÖZÜM:
Merkezi Isıtma sistemlinde giderlerin paylaşılmasına yönelik yönetmelikte faturalama hususu yapı içinde
bağımsız bölümlerin konumlarından kaynaklanan avantaj ve dezavantajları ortadan kaldıracak hakkaniyetli
katsayı uygulaması ile düzeltilmelidir.
Özellikle binanın en üst ve en alt kattaki dairelerin mağduriyeti önlenmelidir.
FIRSAT:
Merkezi Isıtma sistemlerinde giderlerin paylaşılmasına yönelik yönetmelik kapsamındaki enerji metre ve pay
ölçer uygulaması ile bağımsız bölümlerdeki mahallerde ayrı ayrı konfor şartlarının tesisi, yapılan ekonominin
faturaya yansıması, ısıtma sisteminde genel ısı balansının sağlanacak olmasıdır.
i)SORUN/ENGEL:
Merkezi sıcak su giderlerinin paylaştırılmasında kullanılan yöntemde sıcak su üretim ve dağıtım hatlarındaki
sistemin ısı kayıplarının su kullanımından bağımsız olarak paylaştırılmaması.
ÇÖZÜM:
Merkezi sıcak su giderlerinin paylaşılmasında; sıcak su üretim ve dağıtım sistemlerinden olan ısı kayıpları, sıcak
su tüketiminden bağımsız olarak ayrıca değerlendirilmeli ve birim metrekare başına belirlenen tutar/miktar
bağımsız birimlerin kullanım alanı oranında her birine paylaştırılmalıdır.
FIRSAT:
İlgili sektördeki sivil toplum örgütü ve firmaların yeterli teknik altyapıya ve tecrübeye sahip olması.
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j)SORUN/ENGEL:
Yapı sektöründe yenilenebilir enerji ile üretilen elektriğin satışı konusunda insiyatifin dağıtım firmalarına
bırakılması
ÇÖZÜM:
Yapı sektöründe lisanssız elektrik üretiminin önündeki engel kalkmalı ve yenilenebilir enerji ile üretilen
elektriğin satışında veya alışında sınırlama olmamalı, aksine öncelikli olmalıdır.
FIRSAT:
Yerli elektrik üretimin artırılması ile enerjide dışa bağımlılığın azalması, elde edilecek ekonomik kazanç, dış
politikada esneklik ve enerji arz güvenliğinde rahatlama yaratacak olmasıdır.
k)SORUN/ENGEL:
Yapı sektöründe trijen sistemi kurmak isteyen ya da bu mevzuata göre kuran tesislerin ürettikleri elektriği
sadece kendilerinin kullanması zorunluluğu bulunmakta, fazla üretimin enterkonnekte bağlantı yoluyla
elektrik dağıtım kurum/kuruluşlarına satış izni verilmemektedir. Bu zorunluluk yeni tasarımlarda yüksek
verimli bu sistemlerin tesisinde engel teşkil etmektedir.
ÇÖZÜM:
Yapı sektörünün ısıtma ve soğutma ihtiyacını sadece atık ısıdan karşılaması için kuracağı trijen sistemlerinde
eşzamanlı olarak üretilen elektrik enerjisinin fazlası koşulsuz satın alınmalı ve lisans şartı aranmamalıdır.
FIRSAT:
Kentsel dönüşüm projesi ile birlikte yeni yapılacak bina komplekslerinde trijen olarak yüksek verimli elektrik
üretimi yapılabilecek, elektrik enerjisi ihtiyacının yüksek olduğu saatlerde bu sayede desteklenecek olan düşük
verimli konvansiyonel elektrik santrallerinin yükü azaltılmış olacaktır.
l)SORUN/ENGEL:
Yapı sektöründe altyapının yeterince hazır olmaması.
ÇÖZÜM:
Akıllı şebekeler ve dağıtık bölgesel enerji modellemesine geçilmesi.
FIRSAT :
Yapı sektörünün dinamizmi, ülkemiz için atık ısıyı değerlendirme potansiyeli ve yapılarda yüksek verimli kojentrijen sistemlerinin kurulması fırsatı.
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Ticari İşbirliği / Teknoloji Transferleri

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

Ticari İşbirlikleri
BOIT20131230002
Gıda İşleme Alanında Uzman İtalyan Firmanın
Distribütör Arayışı
1965 yılından itibaren domates, meyve ve sebze
işleme alanında faaliyet gösteren İtalyan firma
distribütör aramaktadır. Firma kabuğu soyulmuş
domates, doğranmış domates, domates sosu,
yoğunlaştırılmış domates salçası, mantar, enginar,
baklagiller ve meyve şurupları üretmektedir. Tüm
ürünler günlük olarak işlenip hijyenik koşullarda
müşteriye ulaşmaktadır. Firma BRC, KOSHER,
HALAL sertifikalarına sahiptir.
BRSE20131219001
İsveç Firmanın Döküm/Kalıplama-Dökme Çelik
Üreticisi Arayışı
1923'den beri müşterilerine katma değer sağlayan ve
ağır vasıta sanayiinde faaliyet gösteren İsveç firma,
kalıp/döküm sektöründe taşeronluk hizmeti verecek
ortaklar aramaktadır. Firma yüksek kalitede şase
sistemleri üretmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir.
Potansiyel partnerin dökme çelikten üretilmiş
döküm/kalıplama ürünleri üretebilmesi ve uzun süreli
ortaklığa açık olması gerekmektedir.
BRUK20140114004
İngiliz KOBİ'nin Metal Tel, Plaka ve Çubuk Arayışı
İngiliz KOBİ'nin, Nijerya'da gıda sektörüne yönelik
makina üreten bir alt kuruluşu bulunmaktadır. Firma
Nijerya'da gıda makinaları ürettikleri tesisleri için
alüminyum, çelik ve/veya paslanmaz çelik çubuk,
plaka ve tel tedarik edecek firmalar veya üretici
firmalar aramaktadır. İngiliz KOBİ, fazla sayıdaki
siparişler için Nijerya'daki firma ile ticari anlaşma
altında distribütör görevi görecektir.

BRUK20140114003
İngiliz Kobi'nin Ortaklık Arayışı
İngiliz Kobi'nin Afrika'daki bir alt kuruluşu olan
mühendislik firması fırınlarda kullanılan gaz yağı,
LPG ve diğer tür yağlara alternatif olabilecek solar
enerji teknolojisi ile çalışan fırınları pazara sunmayı
hedeflemektedir. Satış denemelerinde başarılı
olduklarını ve talebin her geçen gün arttığını
belirtmişlerdir. Kobi solar enerji ile çalışan ocakların
yada benzer ekipmanların pazarlanması sürecinde
partnerlik anlaşması altında çalışabilecekleri
tedarikçi, üretici veya distribütör hizmeti verebilecek
ortaklar aramaktadır. Firma bu aşamada yeni
tasarım veya ürün geliştirme projeleri ile
ilgilenmemekte, hali hazırda kanıtlanmış ürünlerin
satışı ile ilgilenmektedir.
BRDE20131122001
Alman KOBİ'nin Metal İşleme Firması Satın Alma
Talebi
Alman KOBİ, egzoz sistemleri, boru sistemleri ve
tank alım satımını yapmaktadır. Firmanın satış gücü
ve müşteri sayısı her geçen gün artmakta
olduğundan Doğu Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de
kendileri için üretim yaptırabilecek metal işleme
tesisi satın almak istemektedir.
Firmanın aradığı tesislerde kaynak makinaları
(MIG,MAG,WIG), CNC tezgahı, zımbalama ve
delme makinası, bükme makinası, dik tezgah,
çekme makinası, boru genişletme makinası, testere
makinası ve pres makinası olması tercih sebebidir.
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Ticari İşbirliği / Teknoloji Transferleri

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

Teknoloji Transferleri
12 HR 89GJ 3PUP
Arıza Durumlarında Rüzgar Türbini Jeneratörü
Kontrol Sisteminin Optimal Çalışması
Hırvatistan'dan bir üniversite, arıza durumlarında
Rüzgar Türbini Jeneratörü kontrol sisteminin optimal
çalışması için bir algoritma geliştirmiştir. Bu algoritma
ile gereksiz kapatılmaların önüne geçilebilmektedir.
Algoritma kolayca hâlihazırda kullanılmakta olan
rüzgar türbini yazılım ve donanımı ile
birleştirilebilmektedir. Üniversite, teknolojiyi
geliştirme ve ticarileştirme için patentlerini
lisanslayacak bir endüstriyel ortak arayışındadır.
12 IT 53V2 3R01
Evsel Kullanım için Enerji Depolama Sistemi
İtalyan KOBİ, yenilenebilir enerji uzmanları
tarafından kullanılmak üzere, fotovoltaik
sistemlerden iç tüketimi maksimuma çıkarmak için
enerji depolama sistemi arayışındadır. Genç girişim
alternatif enerji konusunda, kurulumu, pazarlama ve
ithalatı konusunda iş tecrübesine sahiptir. Ulusal ve
uluslararası firmalar ile alternatif enerji sektöründe
ortaklığa devam etmek istemektedir. Teknik anlaşma
aranmaktadır.
11 FR 33j6 3NL2
Yeni Biyolojik Olarak Suda ve Doğada
Çözünebilir, Biyopaketleme için Biyoplastik

Teknik ortaklık ve lisans anlaşması yapacak
endüstriyel ortaklar aranmaktadır.
13 PT 65BN 3SMF
Güneş Enerjisini Absorbe Eden ve Gün Işığı
Girişini Kontrol Eden Akıllı Pencere
Portekiz'den bir üniversiteden araştırma grubu,
tamamen transparandan tamamen koyu olmaya
kadar giden ışık girişini sürekli kontrol eden akıllı
cihaz geliştirmiştir. Bu cihaz güneş paneli veya ısı
dönüştürücüsü olarak binalarda enerji verimliliğini
arttıran çözümler olarak kullanılabilir. Teknolojinin
ticari olarak işletim için lisans anlaşması ile ilgilenen
ortaklar aranmaktadır.
12 BE 0427 3PKE
Hidrojen Depolama için Yenilikçi Çözüm Arayışı
Belçika'dan bir KOBİ hidrojen yanmalı motor
teknolojisi konusunda aktif olarak çalışmaktadır.
Firma Hidrojen depolamak için yenilikçi çözüm
arayışındadır. Belçikalı firma, firmalar veya
araştırma grupları ile kısa zamanlı Pazar çözümleri
için (2 Yıllık) Teknik ortaklık arayışındadır.
İletişim
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

Fransız akademik araştırma laboratuvarı yeni
biyolojik olarak suda ve doğada çözünebilir,
biyopaketleme için biyoplastik geliştirmiştir. Bu
biyoplastik, süt proteinleri ile plastik yapıcı ve doğada
çözülebilir polimer ile kompoze edilmiştir. Bütün
plastik endüstrisinin kullandığı tekniklere
dönüştürülebilir bu malzeme, birçok uygulama için
üretilebilir.
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler

2014 Fuar Takvimi
1

Climate World Rusya

11-14 Mart 2014

Moskova

RUSYA

2

Renexpo

12-13 Mart 2014

Budapeşte

MACARİSTAN

3

Mostra Convegno Expocomfort

18-21 Mart 2014

Milano

İTALYA

4

Uluslararası Makine ve Metal Makineleri Fuarı

07-10 Nisan 2014

Riyad

Suudi Arabistan

5

China Refrigeration 2014

09-11 Nisan 2014

Pekin

ÇİN

6

Romtherm

10-13 Nisan 2014

Bükreş

ROMANYA

7

3. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

17-20 Nisan 2014

Najaf

IRAK

8

3rd Power & Energy Africa

27-29 Nisan 2014

Nairobi

KENYA

9

Solarexpo - Greenbuilding

07-09 Mayıs 2014

Milano

İTALYA

10

ISK Sodex 2014

07-10 Mayıs 2014

İstanbul

TÜRKİYE

11 37. Yapı Fuarı / Turkey Build İstanbul 2013

06-10 Mayıs 2014

İstanbul

TÜRKİYE

12 Project Katar Yapı Fuarı

12-15 Mayıs 2014

Doha

KATAR

13

14-17 Mayıs 2014

Erbil

IRAK

14 58. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

24-26 Mayıs 2014

Abuja

NİJERYA

15

Saudi Energy

26-29 Mayıs 2014

Riyad

S.ARABİSTAN

16

Intersolar

07-10 Temmuz 2014

San Francisco ABD

17

Enersolar

16-18 Temmuz 2014

Sao Paulo

BREZİLYA

18

IFT Energy

22-24 Temmuz 2014

Abuja

NİJERYA

19 Batımat ExpoVivenda Uluslararası Yapı Fuarı

04-07 Ağustos 2014

Buenos Aires

ARJANTİN

20 2. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

28-31 Ağustos 2014

Akra

GANA

21 11. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

18-22 Eylül 2014

Addis Ababa

ETİYOPYA

22

AHR Expo Mexico 2014

23-25 Eylül 2014

Meksiko

MEKSİKA

23

WindEnergy Hamburg

23-26 Eylül 2014

Hamburg

ALMANYA

24

HVAC Fair

26-27 Eylül 2014

Brüksel

BELÇİKA

25

International Exhibition of Power Engineering and Ecology

30 Eylül-05 Ekim 2014

Plovdiv

BULGARİSTAN

Erbil Machinex

*Sürekli güncellenmektedir.
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