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Başkan'dan
Sayın Üyelerimiz,
2014 yılının ilk çeyreğini ülkemiz
adına oldukça farklı ve
alışılagelmişin dışında geride
bıraktık. Bununla beraber ilk
çeyrek sektörümüz ve bizler için
de hareketli geçti.
Pek çoğumuzun ziyaretçi ya da
katılımcı olarak yer aldığı,
hazırlıkların aylar öncesinden başladığı, dünyanın
sayılı, Avrupa'nın en büyük fuarlarından biri olan
MCE 2014 Fuarı'nı Türk firmaları olarak başarı ile
bitirdik. Ülkemizden katılımcı olarak 90 firmanın yer
alması ve bu firmaların bizleri en iyi şekilde temsil
etmiş olmaları, eminim ki herkesi memnun etmiştir.
Beni üzen iki şey ise Avrupa'nın henüz ekonomik
krizden kurtulamadığının bir göstergesi olarak fuarın
geçmiş yıllardaki kadar kalabalık olmaması ve ürün
iyileştirmelerinin dışında en azından soğutma, klima
ve havalandırma sektörlerinde farklı bir bakış açısı
veren ürün azlığı idi.

Bir başka bizler için öncelikli konu ise EHİS Akredite
Test ve Analiz Laboratuvarı Projemizdeki
gelişmelerdir. Sektörümüzün desteği ile birlikte
yürüttüğümüz bu önemli projenin her adımında
ESSİAD Yönetim Kurulu olarak yaşadığımız
heyecan süreç ilerledikçe artmakta.
Yüksek maliyetler ve uzun bir zaman dilimi içerisinde
yapılmakta olan test ve analiz işlemlerinin, son
teknoloji ile standartlar doğrultusunda
gerçekleştirileceği laboratuvarımızda sektörümüzün
rekabetçilik seviyesi arttırılacaktır. Süreç,
projelendirme aşamasında olup 2015 yılının ikinci
yarısında laboratuvarın faaliyete geçmesi hedefiyle
hızla ilerlemektedir.
Saygılarımla,
Turan MUŞKARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Derneğimiz bu organizasyona bir klasik olarak
üyelerimizden 38 kişi ile katıldı ve fuar haricinde 3
İtalyan firmasının da fabrikalarını gezerek
sektörümüze incelemelerde bulundu. Aynı zamanda
yurtdışındaki sektör derneklerinin temsilcileri ile
görüşmek ve bilgi paylaşımlarında bulunmak, bizler
için çok faydalı olmuştur.
Fuarın dışında da, tabii ki artık rutin olan ESSİAD
Okuldan İşe Projemiz ile ilgili faaliyetlerimiz devam
etmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, bizlerin en büyük
ihtiyacı olan yetişmiş personel ihtiyacı için düzenli
olarak önceden belirlenen okul, yüksek okul ve
fakültelerde sektör sunumları yaparak, genç beyinleri
bizlerden kaçmadan sektörümüze kazandırmak için
çalışmaktadır.
Derneğimizin bir başka düzenli projesi olan
eğitimlerden bahsetmemize bile gerek yoktur, bu
artık bizim vazgeçilmezimiz olmuştur. Bundan sonra
ümit ediyoruz ki biz ve sizler arasındaki bir tek fark
eğitim konuları olacaktır.
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ESSİAD’dan Haberler
Üye Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

Dernek üyelerimizden Başarır Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel
Müdürü Sayın Fehim YARAŞIKLI ve Termosan Soğutma San. ve Tic. Ltd.
Şti. Genel Müdürü Sayın Mehmet KOÇ ziyaret edilmiştir.
Derneğimizin faaliyetleri ve yürütmüş olduğumuz projeler hakkında
görüşmelerin gerçekleştirildiği ziyarette; eğitimlerimiz, üyelerimizin
derneğimizden beklentileri, UR-GE faaliyetlerimiz ve yurtdışı heyetlerimiz
hakkında görüşülmüştür.

Derneğimiz, ÜNTES A.Ş. Tarafından Düzenlenen Fabrika Ziyaretine Katıldı*

Derneğimiz, 28 Mart 2014 tarihinde ÜNTES A.Ş.
tarafından düzenlenen fabrika ziyaretine katıldı.
ÜNTES A.Ş.'nin Ankara'daki üretim tesislerine
gerçekleştirilen ziyarette; fabrikada yer alan cihazlar ve
üretim aşamaları hakkında bilgi alınmıştır.
ÜNTES A.Ş. Teknik Müdürü Sayın Faruk ÇİMEN ve
Teknik Müdür Yardımcısı Sayın Murat ÖZER
tarafından üretim hatları ve laboratuvarlar ile ilgili
detaylı sunum gerçekleştirilmiş olup Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın Akın KAYACAN tarafından ÜNTES A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet ŞANAL'a
derneğimize ve sektörümüze olan katkılarından dolayı plaket takdim edilmiştir.
*ÜNTES A.Ş.'nin projeleri ve ürün gamı ile ilgili detaylı bilgiye, ESSİAD e-bültenimizin Üyelerimizden Haberler sayfalarından
ulaşabilirsiniz.
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KOSGEB Destekli Mostra Convegno Expocomfort 2014 Fuarı
İtalya Yurtdışı İş Gezisi Programımız Başarı ile Tamamlandı

Derneğimiz, üyelerinin ve sektör firmlarının pazar payını arttırarak yeni işbirliği fırsatlarına destek olmak
amacıyla 18-21 Mart 2014 tarihleri arasında KOSGEB Destekli Mostra Convegno Expocomfort 2014 Fuarı
İtalya Yurtdışı İş Gezisi Programı düzenlemiştir.
18-21 Mart 2014 tarihleri arasında, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen sektörümüzün en önemli
fuarlarından biri olan Mostra Convegno Expocomfort Fuarı (MCE) ziyaret edilmiş olup ikili görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
Fuarda üyelerimizin bilgilerinin ve
tanıtımlarının yer aldığı Üye Profil
Kataloğumuz ve Soğutma Dünyası
dergimiz dağıtılmış, fuarda yer alan
firmalara tanıtımımız gerçekleştirilmiştir.
İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği
(İSİB)'in güçlü bir sektörel tanıtım
gerçekleştirdiği fuar, sadece firmaların
sergileri değil sektörümüze yönelik
düzenlenen konferans, seminer ve özel
firma toplantılarını da bünyesinde
barındırmıştır.
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ZİYARETLERİMİZ

SANDEN VENDO

Firma 1931 yılında kurulmuş olup, 1988 yılında
itibaren Japon Sanden grubunun bir parçası
olmuştur. Ürün grupları arasında ağırlıklı olarak
otomatik soğuk ve sıcak içecek, atıştırmalık ve
dondurma dolapları üretimi yer alan Sanden Vendo,
üretim ve servis olanakları ile çeşitli ülkelerde
(Fransa, Belçika vb.) faaliyetlerine devam
etmektedir.
Özellikle ülkemizde yaygın olmayan karbondioksitli
soğutma sistemini kullanmakta olan firma Tükiye
Coca Cola'ya üretim yapmaktadır. Üretim hatlarında
özellikle robotların kullandığı gözlemlenmiştir.
MONDIAL GROUP

1945 yılında Franger Frigo ismi ile soğutucu üreterek
faaliyetine başlayan ve 2006 yılından itibaren
Mondial Group olarak çalışmalarına devam eden
firma, soğutma alanında 60 yıldan fazla deneyime
sahiptir.
İçecek, şarap, dondurma, mutfak vb. ticari tip
buzdolapları ürün grupları arasında yer alan firmanın
üretim aşamaları gözlemlenerek bilgi alınmıştır.

COLDCAR

Termal ve soğutulmuş araç gövdeleri üretiminde
uzmanlaşmış olan ColdCar, frigrofik araç gövdeleri
üretmektedir. Firmanın üretmiş olduğu araç
o
gövdeleri -30 'lerde 12 saat sıcaklığı muhafaza
etmektedir.
Merkezi Amerika olmak üzere Avusturalya, Türkiye,
Şili, Romanya, İspanya gibi yaklaşık 26 ülkede
faaliyet göstermektedir.
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ATF (İtalya Soğutma Teknisyenleri Derneği) / KYL&Varmepump Förrtagen - Swedish Air Conditioning
and Refrigeration Associaition (İsveç Klima ve Soğutma Derneği)
Avrupa İklimlendirme, Soğutma ve Isı Pompası
Taahhütçüleri Derneği'nin (AREA) Başkan Yardımcısı
ve İtalya Soğutma Teknisyenleri Derneği'nin (ATF)
Genel Sekreteri Sayın Dott. Marco BUONİ ve Centro
Studi Galileo Industria & Formazione Sayın Dott. Prof.
Enrico BUONİ ziyaret edilerek İtalya ve İngiltere'deki
eğitim enstitülerinden eğitmenlerin katılımları ile
sektörümüze yönelik eğitimler hakkında görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
İsveç Klima ve Soğutma Derneği'nin Direktörü Sayın
Mr. Per JONASSON ile gerçekleştirilen görüşmelerde
dernek faaliyetlerimiz, projelerimiz ve sektörümüz
hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca AREA'ya üye
olunması ve üyelik şartları hakkında görüşülmüş olup,
Avrupa'da sektörümüz ile ilgili yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
China Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association (CRAA)
(Çin Soğutma ve Klima Sanayii Derneği)
Çin Soğutma ve Klima Sanayii Deneği'nde Sayın
Ms. Christna ZHU ve Sayın Ms. Teresa LI ile
görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, dernek
faaliyetlerimiz ve yürütmüş olduğumuz projeler
hakkında bilgi verilmiştir.
Çin'de faaliyet gösteren ve sektörümüz ile ilgili
çalışmalarını sürdüren dernekler ve CRRA
tarafından organize edilen sektör fuarlarında
derneğimiz ve üyelerimize özel temsil hakları
görüşülmüştür.
16. Avrupa Konferansı: Soğutma ve Klimada Yeni Teknolojiler
Mostra Convegno Expocomfort (MCE) Fuarı
esnasında düzenlenen 16. Avrupa Konferansı'nda
Avrupa'da soğutma sektöründe gelinen aşamalar,
yürürlükte olan soğutucu gazlar, soğutuculardaki
yenilikler ve soğutma ve klima sistemlerinde
teknolojik yenilikler değerlendirilmiştir.
Konferansta, Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL
derneğimizi ve HVAC-R sektörünü tanıtan bir sunum
gerçekleştirmiş olup ülkemizdeki yatırım olanakları
ve organize sanayi bölgeleri hakkında katılımcılara
bilgi verilmiştir.
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Mostra Convegno Expocomfort 2014 Fuarı
İtalya Yurtdışı İş Gezisi Programı'ndan Görüntüler
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Sektör Sunumları
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu (İMYO) / 04 Mart 2014
ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, Dokuz
Eylül Üniversitesi İMYO öğrencilerine sektör sunumu
gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ebru
KARAKIRAN ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin
GEL'in sunumları ile gerçekleştirilen etkinlikte
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma
Sektörü (EHİS) sektörünün öğrencilere tanıtılarak,
derneğimizin faaliyetleri ve yürütmüş olduğumuz
projeler hakkında öğrencilere bilgi verilmiştir.

Bornova Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi / 12 Mart 2014
ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında,
Bornova Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi öğrencilerine sunum gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın A. Sait GÜRSÖZ
ve Sayın Ömer BARLAS'ın sunumları ile
gerçekleştirilen ve katılımın yüksek olduğu etkinlikte
öğrencilere EHİS sektörü tanıtımı yapılmış olup
derneğimizin faaliyetleri ve yürütmüş olduğumuz
projeler hakkında bilgi aktarılmıştır.

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (EMYO) / 12 Mart 2014
ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, Ege
Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (EMYO)
öğrencilerine sektör sunumu gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Selçuk SAVAŞ,
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ve Genç
Girişimciler Yürütme Kurulu Başkanımız Sayın Soner
BABÜROĞLU'nun sunumları ile Ege Üniversitesi
Ege Meslek Yüksekokulu öğrencilerine iklimlendirme
sektör sunumu gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Selçuk SAVAŞ
soğuk depolar hakkında öğrencilere bilgi verirken
GGK Yürütme Kurulu Başkanımız Sayın Soner
BABÜROĞLU sektörümüzün yurtdışındaki iş
olanakları hakkında öğrencilere bilgi vermiştir.
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Hava İşleme Eğitimi / 07 Mart 2014
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen URGE Projemiz kapsamında 07 Mart 2014 tarihinde
Sayın Bekir CANSEVDİ'nin sunumları ile Hava
İşleme Eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.
İklimlendirme ve havalandırma sektöründeki proje
mühendisleri, uygulama mühendisleri, işletme ve
bakım konularında çalışan mühendislere yönelik
olarak düzenlenen eğitimde; havalandırma tanımı,
havalandırma esasları, hava akış prensipleri ve
kanal tasarımı, mekanik ve elektronik filtreleme,
fanlar, blowerlar, terminal üniteler, havalandırma
tesisatı optimizasyonu konularında bilgi
aktarılmıştır.

Soğutma Yükü Hesabı Eğitimi / 29 Mart 2014
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen URGE Projemiz kapsamında, 29 Mart 2014 tarihinde
ISKAV'dan Sayın Kadir İSA'nın sunumları ile
Soğutma Yükü Hesabı Eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.
Eğitimde soğutmanın temel esasları, devre
elemanları, aksesuarları, soğuk depo projelendirme
esasları, soğutma yükünü oluşturan ısı kazançları,
soğutma yükü hesap tablosunun doldurulması,
örnek proje çalışması ve proje verilerine göre yazılım
kullanarak soğutma sisteminin analizi hakkında
katılımcılarımıza bilgi aktarılmıştır.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi,
T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.

9

ESSİAD
e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

E
S E M
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Zaman Yönetimi Eğitimi / 12 Mart 2014
ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında, 12
Mart 2014 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM)'den Sayın Sedef
UZGÖREN'in sunumları ile Zaman Yönetimi
Eğitimimiz gerçekleştirilmiştir.
Zamanı etkin kullanma yöntemlerini tanıtmayı,
katılımcıların kendi bireysel yeti ve becerileri ile bu
yöntemleri işlevsel kullanabilme tekniklerini
kavratmayı ve performanslarını artırmayı
amaçlayan eğitimde zaman kavramının algısı ve
değişim odakları, zaman algısında bireysel ve
sosyal farklılıkların rolü, zaman yönetiminde
performans ve paydaşları, zaman yönetiminde
değişkenler, kriz odaklarını planlama, öngörü
geliştirme, imgeleme, strateji belirleme gibi
konularda bilgi aktarılmıştır.

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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EĞİTİM TAKVİMİ
2014
ESEM EĞİTİMLERİMİZ
Eğitimler
Kurumsal Kaynak Planlaması - ERP
İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği
İş Güvenliği
Sosyal Medyada Pazarlama
Maliyet Muhasebesi

UR-GE EĞİTİMLERİMİZ
Eğitimler
Süre/Gün
İleri Derece Satınalma Teknikleri
2
Soğutma Sistemlerinde Enerji/Ekserji
2
Verimliliği ve Yönetimi

Süre/Gün
2
1
1
1
1

Tarih/Yıl
18-19 Nisan '14
**

*ESSİAD, eğitim programında ve içeriklerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
**Eğitim tarihleri ile ilgili dernek merkezimizden bilgi alabilirsiniz.
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi,
T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.

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.

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.

Sayman’dan
Hatırlatma
Ödemelerin zamanında yapılması amacıyla geçmiş dönem aidat ödemelerini yapamamış olan
üyelerimizin ödemeleri konusunda dernek merkezimizle irtibat kurmalarını önemle rica ederiz.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Selçuk
SAVAŞ'ın Doğum Gününü Kutladık

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden;
Sayın Ali BÜYÜKYILDIZ,
Sayın Ali YAR,
Sayın Engin AKÇAY,
Sayın Halil GÜLADA,
Sayın Hasan KARATAŞ,
Sayın Gülay ÖZTÜRK,
Sayın Kenan ÜNLÜ,
Sayın M. Cem ÖZDEMİR,
Sayın M. Engin DERYAAŞAN,
Sayın Sinan AKTAKKA,
Sayın Zeki ÖZEN,
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Selçuk
SAVAŞ'ın doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu
seneler geçirmelerini dileriz.

12 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim
Kurulu Toplantımız esnasında Yönetim Kurulu
Üyelerimizden Sayın Selçuk SAVAŞ'ın doğum
gününü kutladık. Kendisine sağlık ve mutluluk dolu
nice yıllar dileriz.

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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Üyelerimizden Haberler
Memorial Hastanesi'nde İklimlendirme Uzmanı
ÜNTES Tercih Edildi

Tercih Edilen Ürünler
wKlima Santrali

Türkiye'deki en ileri tıp teknolojisine sahip tanı ve
tedavi üniteleri, modern mimarisi ve yepyeni bir
sağlık anlayışı ile bölgenin sağlık üslerinden biri
olarak hizmet veren Memorial Ankara Hastanesi,
hem hijyenik hem de ısıl konfor sistemlerindeki tercihi
ÜNTES Hijyenik ve Konfor İklimlendirme Sistemleri
oldu.
Bilim ve Teknolojiyi Birleştiren Bir Dünya
Hastanesi
Projenin hijyenik alanlarının iklimlendirilmesi 21 adet
%100 taze havalı "run around" ısı geri kazanım
modülüne sahip hijyenik klima santralleri ile
sağlanırken, genel alanlarda ve hasta odalarında 19
adet plug fanlı rotorlu entalpik ısı geri kazanım
modülü içeren PK50 serisi klima santralleri
kullanıldı.
wFanCoil

2

42.000 m 'lik kapalı alanda hizmet veren Memorial
Ankara Hastanesi; dünyada referans merkezi olarak
öne çıkan bölümleri, Türkiye'deki en ileri tıp
teknolojisine sahip tanı-tedavi üniteleri, modern
mimarisi ve yepyeni bir sağlık anlayışı ile bölgenin
sağlık üslerinden biri olarak hizmet veriyor ve üstün
teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor.
60'ı yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere 230 yatak
kapasitesi, hastaların görüntüleme işlemleri için
"Ambiyans Teknolojisi" ile hazırlanmış MR ve BT
odaları, dünya standartlarındaki Koroner Yoğun
Bakım, Genel Yoğun Bakım, KVC Yoğun Bakım ve
Yeni Doğan Yoğun Bakım Üniteleri, Dijital Koroner
Anjio odası, Anjio servisi, tam donanımlı 11
ameliyathane ve 63 polikliniği ile Memorial Ankara bir
dünya hastanesi olarak tasarlandı.

ÜNTES'in Ankara'daki tesislerinde termodinamik
test laboratuvarlarında test edilerek üretilen; aynı
anda hem ısıtma hem de soğutma yapabilen 754
adet 4 borulu URFC serisi fan coilleri başarıyla tesis
edildi.
wSoğutma Grubu
Projede ayrıca toplam 3,2 MW soğutma
kapasitesine sahip 2 adet hava soğutmalı A sınıfı
(EER: 3,11) Rhoss soğutma grupları tüm binanın
soğutma ihtiyacını karşılamak için tesis edildi.

En yeni sterilizasyon tekniklerinin uygulandığı
uluslararası standartlarındaki ameliyathanelerinde
kullanılan LED lambalar; ameliyatın niteliğine göre
ışık rengini ayarlama ve ısı açığa çıkarmama özelliği
sayesinde cerrah ve hastaya büyük ölçüde konfor
sunuyor.
14
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RHOSS "Z POWER" Vidalı Soğutma Grupları Sınıfının En İyisi
Yüksek verimli yarı hermetik vidalı kompresör ve
R134A gazı ile sınıfının en yüksek kapasiteli ve A
enerji verim sınıfında olan, tam bir çevre dostu ürün.
Kompakt yapısına rağmen eşsiz tasarımı ile en
verimli ürün grubunda yer alan soğutma grupları
Avrupa'da sadece birkaç üreticinin sahip olduğu ve
üretildiği yerde RHOSS EUROVENT
laboratuvarlarında test ediliyor.

Akusti kompozit fanları sayesinde gürültü miktarı da
Avrupa'da sınıfının en düşük ürünlerinden birisi olan
Z Power serileri 2013'te Türkiye'de en çok tercih
edilen soğutma grubu oldu.

Karyer Chillventa Rossija 2014 Fuarı'nda Yer Aldı
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.
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.
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Termosan Soğutma Genel Müdürü Sayın Mehmet
KOÇ: "Kaliteden Taviz Vermiyoruz"

Profesyonel bir ekiple çalışan ve soğutma dolapları
üretimi yapan Termosan, 1985 yılında Sayın
Muammer KOÇ tarafından kuruldu. Termosan,
soğutma ile ilgili her alanda tecrübesi, bilgi birikimi ve
müşteri memnuniyeti odaklı anlayışı ile çalışarak bu
günlere geldi. Yenilikçi anlayışı ile sektöründe
adından sıkça söz ettiren Termosan Soğutma, 2012
sezonu için ürettiği yeni modelleri ile yine gündemi
belirleyecek.
Kurumsal çalışmaları ile müşterilerine daha iyi
hizmet vermeyi amaçlayan Termosan Soğutma
Sanayi Ltd. Şti. yeni hedeflerini "dünya da varız"
parolası ile belirledi. Üretimde yer alan ürünleri
arasında, pasta, çikolata, dondurma, market
dolaplarının olduğunu söyleyen Termosan Soğutma
Genel Müdürü Sayın Mehmet KOÇ; "Hedefimiz en
yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak olduğu için
üretim aşamamızın her kademesini kontrol altında
tutuyoruz. Türkiye genelinde her noktaya,
ulaşabileceğimiz servis ağına sahibiz.
Müşterilerimizle yıllara dayalı dostluklarımız oluştu.
Bugüne kadar güvenli ve sağlıklı adımlarla geldik.
Bundan sonraki çalışmalarımızı bir adım daha
yukarıya taşımak istiyoruz. Ürünlerimizi tüm dünyaya
satmayı hedefliyoruz. Firmamız bu konu ile ilgili
gerekli bilgi birikimi ve donanıma sahiptir. Termosan
Soğutma üretim için gerekli tüm belgelere sahiptir.
Üretimde ilk aşamadan son aşamaya kadar işlerimizi
titizlikle ele alıyoruz. Bizim için asıl olan ürün satmak
değil, esas satıldıktan sonra sağladığımız servis
hizmetimizdir. Türkiye'nin her tarafına profesyonel
teknik ekibimizle servis sağlıyoruz." dedi.

ESSİAD
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Termosan Soğutma halen İzmir 1. Sanayi Sitesi'nde
faaliyet göstermekte olup yeni slogan ve yeni
yüzüyle firmaların isteklerine daha profesyonel ve
kalıcı çözümler üretmeyi kendine ilke edinmektedir.
Bu değişikliğin firma ile birlikte müşterilerine de
yansıyacağını belirten Genel Müdür Mehmet Koç;
"Biz kendi öz sermayesi ile sağlam adımlarla
ilerleyen bir işletmeyiz. Birlikte kazanalım mantığı ile
hareket ediyoruz. Böylelikle hem ülke ekonomisi
hem de bizimle işbirliği yapan işletmeler de sağlıklı
ürünler aldığı için kazanmış olacaklar. Sektörde
önde gelen rahatsızlıklarımızın başında maalesef
merdiven altı diye tabir ettiğimiz işletmelerin bizim
karşımıza çıkıp müşteriye zarar vermesidir.
Alışverişte tek kıstası fiyat olan bazı işletmeler
merdivenaltı üretime yönelebiliyor. Bu da hem o
işletmeye hem de bizim gibi kayıtlı ve belgeli çalışan
firmalara zarar vermektedir. Bakanlık yetkililerinin bu
konularda sıkı takibi gerekmektedir. Termosan
Soğutma olarak kaliteden asla taviz vermiyoruz.
Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda özel
projelerine uygun dolap ve makineler üretiyoruz. Bir
defa makinelerimizi kullanan müşterilerimiz bizden
vazgeçmemektedir. Yılların verdiği bu güvenle artık
ihracatımızı artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

ISO 9001 ve CE belgesine sahip olan Termosan
Soğutma; dondurma reyonları, market reyonları,
pasta teşhir reyonları, duvar reyonları, havuz tipi
soğutucular ve kasap reyonları üretimi yapıyor.
Firmanın referansları arasında Türkiye'nin önde
gelen pek çok kurumsal firması da bulunuyor.
Termosan Soğutma her sezon listesine eklediği yeni
ve modern dolapları ile müşterilerine yenilikleri
sunuyor.
16
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Çınarlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Fabrika Ziyaretleri ile Öğrencilere Sektörü Uygulamalı
Olarak Tanıtıyor

Çınarlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı
Soğutma Sistemleri 11. Sınıf öğrencileri, 19 Mart 2014 tarihinde Ahmet Yar Soğutma San. ve Tic. A.Ş. ve 20
Mart 2014 tarihinde Termodinamik Mak. San. ve Tic. A.Ş. Kemalpaşa Tesisleri'ni ziyaret etti.
İlgili ziyaretlerde öğrenciler; Ahmet Yar Soğutma Sanayi A.Ş. ve Termodinamik Mak. San. ve Tic. A.Ş. markası
ve ürünleri konusunda bilgilendirildikten sonra fabrikaları gezerek Ahmet Yar Soğutma Sanayi A.Ş.
bünyesinde soğutma sistemleri hakkında teorik olarak aldıkları bilgilerin yanında ürünler ve üretim süreçlerini
yakından görme şansı buldular. Ayrıca Termodinamik Akademi bünyesinde gaz yakıcı cihazlar, kombi ve
yoğuşmalı kombi temel eğitimi ile ilgili teorik olarak aldıkları bilgilerin yanında ürünler ve üretim süreçlerini
inceleme fırsatı yakaladılar.
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Sektörden Haberler
İlham Veren Tasarımlarıyla Bosch, 15 iF
Ödülünün Sahibi Oldu
International Forum Design (IF),
her yılın en dikkat çekici
endüstriyel tasarımlarını “iF
tasarım ödülü" ile ödüllendiriyor.
Bosch, iF tasarım ödüllerinin bu yıl
Münih'te düzenlenen töreninde, aralarında bir altın
ödülün de bulunduğu toplam 15 ödül aldı.
Renkler ve Camın Mükemmel Uyumu
A enerji verimliliğine sahip Bosch HBG78B920
beyaz cam ankastre fırın, beyaz ve siyah eğimli cam
davlumbazlar modern yapıları ve fütüristik
tasarımları ile ödüle layık görüldü. Bu üç ürün, son
renk ve cam temasını son derece başarılı bir şekilde
harmanlayarak mükemmel bir uyum sunuyor;
pürüzsüz yüzeyler, yüksek kaliteli malzeme ve
kusursuz işçilikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Güvenli Koruma, En İyi Yapı
Bosch beyaz eşyalar için verilen toplam 10 iF
ödülünden ikisi bulaşık makinelerine geldi. "Kapı
açma asistanı" bulunan, ödüllü SBE69U11EU
bulaşık makinesi açma kolları kullanılmayan
mutfaklar için özellikle tavsiye ediliyor.

Makinede tamamıyla gizli kontrol paneli, esnek
raflar, EmotionLight iç aydınlatma ve aralarında özel
bir bardak koruma programının da bulunduğu farklı
özellikler yer alıyor. Hassas kadehler için, opsiyonel
bir kadeh tutucuya da sahip olan ödüllü makine,
aynı anda dört tane ayaklı kadehin
sabitlenebilmesini mümkün kılarak kırılmaya karşı
da koruma sağlıyor.
Süper Verimli Çamaşır Makinesi
Bosch, çamaşır makinelerinden Home Professional
serisinin süper verimli, tam otomatik, premium
çamaşır makinesi WAY287W3 en ekonomik Bosch
çamaşır makinesi olma özelliğinin yanı sıra düşük
titreşimli yan duvar tasarımı ve sessiz çalışma gibi
birçok avantajı da beraberinde getiriyor.
İtibarı Büyük Kendi Küçük Aletler
Bosch küçük ev aletlerinden iF tasarım ödüllerinden
paylarını düşeni aldılar. Öne çıkan ürünlerden biri
BCH6 serisinden kablosuz ve torbasız dikey
elektrikli süpürge "Athlete" oldu. Bu güçlü kablosuz
elektrikli süpürge, ergonomik tasarımı ve maksimum
manevra kabiliyeti ve hafifliğiyle, özellikle küçük
alanlarda temizliğin yeni adı oluyor.
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Sektörden Haberler
Uluslararası BREEAM Standartları'na Göre İnşa
Edilen Smart Plaza Projesi'nde City Multi VRF
Sistem Klimalar Kullanıldı

Smart Plaza'daki İç Ünite Seçenekleri Tasarım ve
İhtiyaca Göre Farklılık Gösteriyor
Smart Plaza'da her kattaki farklı iç mekân
tasarımlarına ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun;
gizli tavan tipi, gizli döşeme tipi, 4 yöne üflemeli
kaset tipi ve kasetli döşeme tipi gibi farklı iç ünite
seçenekleri bulunuyor.
Hydrodan İç Ünitelerle Atık Enerji
Değerlendiriliyor

Dünya genelinde tanınan, ürün ve hizmetleriyle
güvenilir ve daha yeşil bir gelecek için çalışan
Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, bu kez de
dünyanın birçok ülkesinde benimsenen çevre dostu
bina sertifikasına sahip Smart Plaza'nın çözüm
ortağı oldu. City Multi VRF Sistem Isı Geri Kazanımlı
(Heat Recovery) Klimaların kullanıldığı projede, her
bir kullanıcının kişisel tercihlerine göre bina katlarının
farklı bölümlerinde eş zamanlı ısıtma ve soğutma
yapılabilmesi sağlandı.

Enerji verimliliği ile öne çıkan sistemde, ısıtma ya da
soğutmadan gelen atık enerji ihtiyaç duyulan yerlere
transfer edilebiliyor. Kullanıcıların sıcak su ihtiyacı,
ısıtma ve soğutma sezonu boyunca sistem
veriminde artış sağlayan, City Multi sisteme ilave
edilen Hydrodan iç üniteler ile karşılanıyor. Isı geri
kazanımlı sistem sayesinde klima iç üniteleri
soğutma yaparken, ekstra hiçbir masraf
yapılmasına gerek kalmadan sıcak su üretilmiş
oluyor.

City Multi VRF Sayesinde Ek Bir Sisteme Gerek
Kalmıyor
Smart Plaza'daki ısıtma, soğutma, havalandırma ve
sıcak su gereksinimlerinin tamamının City Multi VRF
sisteminden karşılanıyor olması, sistemin sorunsuz
ve yüksek performanslı çalışmasına olanak tanıyor.
Projede, havalandırma ihtiyacını karşılamak için
direkt genleşmeli klima santralleri ve ısı geri
kazanımlı iç üniteler kullanılıyor. Klima santrallerinin
City Multi dış ünitelerle kombine bir şekilde
çalışılmasına imkân veren özel PAC-AH kontrol
ünitesi ve genleşme vanası kiti sayesinde, direkt
genleşmeli klima santrali, bir VRF iç ünitesi gibi
çalışıyor.
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Sektörden Haberler
Alarko Carrier, Ciroda Yarım Milyara Koşuyor

Alarko Carrier, küresel ve yerel pazarlardaki
ekonomik dalgalanmalara rağmen, iç pazar ve
ihracatta elde ettiği sonuçlarla kârlılığını korudu.
2013 yılında cirosu 370 milyon TL'ye yükselen Alarko
Carrier, 2012'ye göre yüzde 34 artışla yaklaşık 35
milyon TL net kâr elde etti.

Alarko Carrier, Facebook Üzerinde "Küresel İklim
Değişikliği" Fotoğraf Yarışması Düzenliyor

İklimlendirme sektörünün öncü şirketlerinden Alarko
Carrier, toplum tarafından giderek kanıksanan
küresel iklim değişikliği konusunu yeniden gündeme
getirmek, sonuçlarını fotoğraflayarak gözler önüne
sermek amacıyla ulusal bir yarışma başlatıyor.
Fotoğrafseverler, "Küresel İklim Değişikliği" konulu
fotoğraflarını, 1-23 Nisan tarihleri arasında Facebook
aracılığıyla paylaşabilecek. Yarışmanın kriterlerine
uygun fotoğraflar, Alarko Carrier'ın resmi Facebook
sayfası olan http://facebook.com/alarkocarrier
adresinden günlük olarak yayınlanacak.

ESSİAD
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Cirosunun yüzde 10'undan fazlasını ihracattan
sağlayan Alarko Carrier, geçen yıl 51 milyon TL
tutarında ihracat yaptı. Yurtdışındaki önemli
projelerin çözüm ortağı olarak dikkat çeken şirket,
2013'te Avustralya'dan Nijerya'ya, Almanya'dan
Özbekistan'a tam 51 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.
Alarko Carrier Genel Müdürü Sayın Önder ŞAHİN,
"2013'teki zorlu şartlara rağmen büyümeyi
sürdürdük. 2014 zor bir yıl olacak, ancak Alarko
Carrier'ın sektöründeki güçlü duruşu,
olumsuzluklardan etkilenmememizi sağlayacak.
Gebze fabrikamızda üretilen ürünlerle Rusya'dan
Avustralya'ya ve körfez ülkelerine, Kenya'dan
Fransa'ya çok çeşitli ülkelerdeki büyük projeler için
ihracat yapacağız" dedi.

Yarışmanın Seçici Kurulu'nun 30 Nisan'a kadar
tamamlayacağı seçimler sonucunda; 1'inciye Nikon
D7100 dijital fotoğraf makinesi, 2'nciye Toshiba 13
N3KVR klima, 3'üncüye Toshiba 13 N3KV klima,
4'üncü ve 5'inci'ye iPad Mini, 6'ncıya ise Asus
Phonepad hediye edilecek. Dereceye girenlerin
fotoğrafları, 7-10 Mayıs tarihlerinde
gerçekleştirilecek ISK SODEX 2014 Fuarı'ndaki
Alarko Carrier standında sergilenecek ve şirketin
2015 takvimine basılacak.
Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier Genel
Müdürü Sayın Önder ŞAHİN, "Bayi, servis ve
çalışanlarımızın çocuklarına resim yapma sevgisi
aşılamak için 7 yıldır düzenlediğimiz "Alarko
Carrier'ın Küçük Ressamları" yarışmasını, daha
geniş kitlelerle buluşturmak istedik. Bu amaçla
fotoğraf yarışması formatına dönüştürerek, herkesin
katılımına açık hale getirdik. İklimlendirme
sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak,
doğaya en az zarar veren ürünler üretmeye
odaklanıyor ve projeler geliştiriyoruz. Küresel İklim
Değişikliği konulu fotoğraf yarışması projesini, bu
hususa dikkat çekeceği için çok önemsiyoruz." dedi.
Başvurular; http://facebook.com/alarkocarrier
adresi üzerindeki uygulamaya aracılığıyla
gerçekleştirilecektir.
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Sektörden Haberler
Rekabetçi Üretim için ABİGEM Devrede
Yeni yatırım ve planlamalarında
kaynak sıkıntısı çeken işletmelere
ABİGEM (Avrupa Birliği İş
Geliştirme Merkezi)'nden "çağrı"
geldi. İzmir ABİGEM Direktörü
Sayın Arzu AMİRAK, küresel
ekonomik ortamda rakiplerinin bir
adım önüne geçmek isteyen
firmaların yenilikçilik ve Ar-Ge
yatırımlarına ağırlık vermesi
gerektiğine dikkat çekerek, "Bu
konuda yatırım yapmayı hedefleyen ancak
finansman sıkıntısı çeken işletmelerin kaynak
sorununun çözümünde İzmir ABİGEM devrede.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu
(TÜBİTAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) başta olmak üzere finans
desteği sağlayan kurumlara başvuru ve destek
sağlamanın yolu ABİGEM'den geçiyor" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
öncülüğünde Avrupa Birliği fonları ile Türkiye'nin ilk 3
ABİGEM'den biri olarak faaliyete geçen İzmir
ABİGEM'de yeniden yapılanmaya gitti. Ege Bölgesi
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ateş
DEMİRKALKAN İzmir ABİGEM Yönetim Kurulu
Başkanlığı'nı üstlenirken, Sayın Arzu AMİRAK'da
direktörlüğe getirildi.
Yeniden yapılanma çalışmalarını tamamlayan İzmir
ABİGEM, yeni yatırım planlayan ilk kez ihracat
hedefleyen ve ülkenin kanayan yarası işsizliğin
çözümüne katkı sağlamak isteyen firmalara Ar-Ge ve
inovasyon içeren projelere öncelik çağrısında
bulundu. İzmir ABİGEM Direktörü Sayın Arzu
AMİRAK, "Fikriniz varsa ekibiniz hazır. Yenilik ve
kurumsal altyapı yatırımları için maddi desteğe
ihtiyaç duyan firmalar fırsatı kaçırmasın, İzmir
ABİGEM'e başvursun" diye konuştu.
10 Bin Liradan 1 Milyon Liraya Kadar
Sayın Amirak, 2014 büyüme hedeflerinde ihracata
özel bir önem verildiğini, bu kapsamda İzmir ABİGEM
tarafından geliştirilmiş olan Ex-Point hizmeti ile ilk
kez dış pazara açılmak ve ihracat yapmak isteyen
işletmelere yönelik danışmanlık desteği sağlandığını
da hatırlattı. İzmir ABİGEM'in yol göstericiliğinde

hazırlanan projelere sağlanan mali desteklerin 10
bin liradan başlayarak 1 milyon liraya kadar
yükselebildiğini kaydeden Sayın Amirak, şunları
söyledi: "İşletmelerin küresel ekonomik ortamda en
çok ihtiyaç duyduğu şey finansal kaynak. Küresel
rekabet ortamında rakiplerinin bir adım önüne
geçebilmek için maliyetlerini düşürerek verimlilik
artışı sağlamaya odaklanan, dünyanın 220 farklı
ülkesine mal ve hizmet ihraç eden Egeli firmaların
sayısını ve ihracat yapılan ülke sayısını artırmanın
yolu ise Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Bu açıdan
İzmirli firmalara gelin birlikte yürüyelim çağrısında
bulunuyoruz. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize
birlikte destek verelim, büyüyelim ve büyütelim.
Böylelikle yeni girişimci ve işletmelere destek
ortamını sürekli kılalım."
Ücretsiz Ön Değerlendirme
Sayın Amirak, İzmir ABİGEM'in verdiği hizmetler
arasında ücretsiz ön değerlendirmenin önemine
değinerek, "ABİGEM olarak önemli bir misyonumuz
da işletmelerin akla gelen ilk çözüm ve iş ortağı
olmak. Bunun en önemli adımı ise işletmelere
sunduğumuz ücretsiz ön değerlendirme hizmeti. Bu
hizmetle işletmenin röntgenini çekiyor, firmaya özel
çözümler sunuyoruz" dedi.
Sayın Amirak, 2014'te İzmir ABİGEM olarak büyüme
hedeflerine paralel Manisa'da açılacak ofisimiz ile
Kırsal Kalkınma Desteleme Yatırımlarının yanı sıra,
gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre
ile ilgili AB standartlarına uyumu teşvik etmek için
açılacak mali destek çağrılarına da yerinden proje
yazımı desteği verebileceklerini dile getirdi.
İzmir ABİGEM'in Hizmetleri
wProje fikirlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi,
yazımı ve yürütülmesi
wİhracat ve Dış Ticaret
wUygun fon, destek ve proje ortaklarının bulunması
wEğitim ve Ürün Tasarımı
İzmir ABİGEM Projelerine Destek Sağlayan
Kurumlar
TÜBİTAK, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme
Vakfı), T.C. Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Avrupa Birliği Fonları, KOSGEB
Kalkınma Ajansları: İZKA, ZAFER, GEKA, BAKA
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Ticari İşbirliği / Teknoloji Transferleri

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

Teknoloji İşbirlikleri
12 RO 662C 3RJB
Karadeniz Sahillerindeki Dalgalardan Mekanik
Cihaz Dalga Yakalama Tipi Yapıları Enerji Üretme
Romanya'dan teknik üniversite, akıllı enerji alanında
araştırma ortakları aramaktadır. Açık denizde,
dalgalardan enerji üreterek bu enerji dönüşümü ile
sahilde erozyon etkilerini de azaltmayı
amaçlamaktadır. Ortaklar yenilikçi KOBİ'ler ve akıllı
enerji konusunda çalışan Ar-Ge şirketleridir.
12 DE 1486 3Q30
Antimikrobiyal Etkisi ile Çeşitli Endüstriyel
Uygulamalar için Nano-Gümüş
Bavyera'da yer alan Alman bir KOBİ, nanomateryaller, özellikle ürünlerdeki antimikrobiyallerin
artışında kullanılan nano-gümüşün üretimi ve
dağıtımı üzerine uzmanlaşmıştır. Nano-gümüş,
parçacıklarının küçüklüğünden dolayı, lif kalitesini
etkilemeyen benzersiz bir sanayi uygulamasıdır.
Firma, ürünlerini nano-gümüş ile donatıp
antimikrobiyal yapmayı isteyen sanayiden ortaklar
aramaktadır.
12 RO 662C 3QH8
Araç Frenlemesinden Kinetik Enerji Geri
Kazanımı için Mekatronik Sistemler
Hidrolik ve pnömatik alanlarında çalışan
Romanya'dan bir ARGE enstitüsü, fren
mekanizmasında, araç motorlarının kinetik enerji
geri kazanımında kullanılan bir hidrolik sistem
geliştirmiştir. Bir araç motorundaki geri kazanım
sistemi, aracı hibrid araca dönüştürmekte ve daha
düşük yakıt tüketimi ve gaz emisyonu azaltılmasını
başlatmaktadır.

Hidrolik ve Otomotiv Endüstrisi alanlarında çalışan,
teknik işbirliği veya Avrupa'daki AR-GE
programlarına ilgili KOBİ'ler ve AR-GE firmaları
aramaktadırlar.
11 NL 60AH 3LDE
Hibrit ve/veya Elektrikli Araçlar için Yüksek
Performanslı Şarj
Hollandalı bir KOBİ hibrit ve elektrikli araçlar için güç
dönüşüm sistemleri geliştirip üretmektedir. KOBİ, Ar-Ge
uzmanlığı, yardımcı mühendislik ve elektrikli araçların
diğer şarj içinde üretim kapasitesi sunmaktadır. Ana
avantajları enerji kayıplarını azaltıp performansı artıran,
akıllı ve hafif tasarım, batarya ömrü ve kişiselleştirmedir.
Hollandalı KOBİ teknik destekli ticari anlaşmalar ile
ilgilenmektedir.
13 GB 42O0 3RLM
Paslanmaz Çelik, Titantyum, Kobalt Krom veya
Plastik Üretim Tesislerinde Vakum Plazma Kaplama
(Medikal, Uzay, İleri Mühendislik Sektörlerinde)
Sektöründe lider İngiliz bir şirket, ortopedik implant ve
cerrahi aletler tasarım ve üretimi yapmaktadır. Bu şirket
tasarım, prototipleme ve üretim uzmanlıklarını ve
ruhsatlandırmaya ait yoğun tecrübesini sunmaktadır.
Paslanmaz çelik, titanyum, kobalt, krom veya plastik
malzemelerde tasarım arayışındaki, geliştirme ve/veya
ürün ölçeklendirmesi yapabilecek çeşitli teknik destekli
ticari anlaşmalar yapılmak istenmektedir.

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
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler

2014 Fuar Takvimi
1

Uluslararası Makine ve Metal Makineleri Fuarı

07-10 Nisan 2014

Riyad

Suudi Arabistan

2

China Refrigeration 2014

09-11 Nisan 2014

Pekin

ÇİN

3

Romtherm

10-13 Nisan 2014

Bükreş

ROMANYA

4

3. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

17-20 Nisan 2014

Najaf

IRAK

5

3rd Power & Energy Africa

27-29 Nisan 2014

Nairobi

KENYA

6

Solarexpo - Greenbuilding

07-09 Mayıs 2014

Milano

İTALYA

7

ISK Sodex 2014

07-10 Mayıs 2014

İstanbul

TÜRKİYE

8

37. Yapı Fuarı / Turkey Build İstanbul 2013

06-10 Mayıs 2014

İstanbul

TÜRKİYE

9

Project Katar Yapı Fuarı

12-15 Mayıs 2014

Doha

KATAR

10

Erbil Machinex

14-17 Mayıs 2014

Erbil

IRAK

24-26 Mayıs 2014

Abuja

NİJERYA

12 CHRVI QATAR / Uluslararası Isıtma, Soğutma, Buzdolabı, 26-29 Mayıs 2014
Havalandırma ve İzolasyon Fuarı

Doha

KATAR

13

Saudi Energy

26-29 Mayıs 2014

Riyad

S.ARABİSTAN

14

Inter Clima-Tech

12-14 Haziran 2014

Kahire

MISIR

15

Intersolar

07-10 Temmuz 2014

San Francisco ABD

16

Enersolar

16-18 Temmuz 2014

Sao Paulo

BREZİLYA

17

IFT Energy

22-24 Temmuz 2014

Abuja

NİJERYA

18 Batımat ExpoVivenda Uluslararası Yapı Fuarı

04-07 Ağustos 2014

Buenos Aires

ARJANTİN

19 2. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

28-31 Ağustos 2014

Akra

GANA

20 11. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

18-22 Eylül 2014

Addis Ababa

ETİYOPYA

11 58. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

*Sürekli güncellenmektedir.
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