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Başkan'dan
Kıymetli Üyelerimiz,
Ülke ekonomisi ve
sektörümüz adına
beklentilerimizin yoğun
olduğu bir Nisan ayını
daha geride bıraktık.
Beklentilerimizin bir
ayağını da geçen ay
sonu genel seçim
havasında yapılan yerel
seçimler oluşturuyordu.
Seçim sonuçları hemen
hemen geçmiş dönem
yerel yönetimlerin
devamı şeklinde sonuçlandı.
Bu sonuç; Türk Lirası'nın Euro ve USD karşısında az
da olsa değer kazanmasına ve beklemede olan özel
yatırımlara tekrar hız verilmesine yol açmış
gözüküyor. Geçmiş yıllarda, yılın belli dönemlerinde
hareketli olan sektörümüz son yıllarda neredeyse
yılın her ayı yoğun bir iş temposunu yakalamış
durumdadır. Bu potansiyel TC. Ekonomi Bakanlığı
tarafından da tespit edilmiş olup, sektörümüz diğer
sektörlere örnek olarak gösterilmektedir. Bu durum
dernek faaliyetlerimizde bizleri de son derece
heyecanlandırmaktadır.

07-10 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek
olan ISK SODEX Fuarı'na ESSİAD ve EHİS LAB
olarak iki stand ile katıldık. ESSİAD standında siz
değerli üyelerimizin ve dernek faaliyetlerimizin
tanıtımı yapılmış olup, EHİS LAB standında
laboratuvar projemize ait bilgiler ve görseller
paylaşılmıştır. Standlarımıza yaptığınız ziyaretler
bizleri son derece mutlu etmiştir. Stand detay
bilgilerine e-bültenimizin 17. sayfasından
ulaşabilirsiniz.
Değerli ESSİAD üyeleri,
Takdir edersiniz ki söz hakkı Sayman'a verilince bu
son paragrafta ne söyleyeceği bellidir. Derneğimize
güç katacak olan; günü geçmiş aidat ödemelerine,
Soğutma Dünyası yeni reklam sayfalarına ve web
sitesi reklam ilanlarına ihtiyaç duyduğumuzu bir kez
daha hatırlatmak isterim.
Tekrar görüşmek ve daima güzellikleri paylaşmak
dileği ile...
Saygılarımla,
Suat KARAKAŞ
Sayman

Nisan ayının sektörümüz ve derneğimiz adına bir
diğer önemi de EHİS Akredite Test ve Analiz
Laboratuarı Projemize ait Süreç Danışmanlığı ve
Projelendirme Hizmet Alımı İhalesi'nin sonuçlanmış
olmasıdır. Projelendirme çalışmaları tamamlanıp,
sürece uygun olarak bu yılın üçüncü çeyreğinde bina
yapımına başlanacaktır. Bu vesile ile projeye maddi
ve manevi destek veren üyelerimize, diğer kurum ve
kuruluşlara bir kez daha teşekkür etmek isterim.
UR-GE projemiz, ESSİAD Okuldan İşe Projemiz,
ESEM eğitimlerimiz, danışmanlık faaliyetlerimiz ve
üye ziyaretlerimiz hız kesmeden devam etmektedir.
ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında iş
hayatına adım atacak mühendis ve teknikerlerin ve
meslek stajı yapacak adaylarının iletişim bilgilerine
derneğimizin web sitesinin (www.essiad.org.tr)
"İnsan Kaynakları" bölümünden ulaşabilirsiniz.
Planlanan eğitimlerimize yüksek sayıda katılım
sağlanması bizleri memnun edecek olup,
çalışanlarınızın eğitimler sonrasındaki verim artışları
da dolayısı ile sizleri memnun edecektir.
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Derneğimiz İSİB Tarafından Düzenlenen
Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Çalıştayı'nda Yer Aldı

İklimlendirme sektörünü 2023 yılı hedeflerine taşıyacak olan stratejilerin, sektörün sorunlarının ve çözüm
önerilerinin tartışıldığı “Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Çalıştayı” Antalya'da gerçekleştirilmiştir.
2-5 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya Calista Luxury
Resort'da gerçekleştirilen ve derneğimizin de yer aldığı
çalıştayda, sektör temsilcilerimiz tarafından hazırlanan
masa projelerinin sunumları gerçekleştirilmiştir.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Zeki POYRAZ'ın açılış konuşması ve
Türk İklimlendirme Sektörü ile İSİB'in faaliyetleri
hakkında bilgileri içeren sunumu sonrasında Ekonomi ve
Strateji Danışmanlık Hizmetleri'nden Sayın Can Fuat
GÜRLESEL "Dünya ve Türkiye Ekonomosi 2014
Beklentileri" ve "Güney Kore İhracata Dayalı Büyüme
Modeli" hakkında sunumlar gerçekleştirmiştir.
Önceki çalıştaylarda oluşturulan proje masaları, projeleri
hakkında gelinen nokta ve hedeflerinin yer aldığı sunumların yapıldığı çalıştayda; Marmara Stratejik
Planlama Yönetim ve Danışmanlık'tan Sayın Yaman KOÇ tarafından "Dış Ticarette Ticari Bilgi ve İstihbarat
Sistemi" ile ilgili sunum gerçekleştirmiştir.
Tüm katılımcıların sektör adına çok faydalı bulduğu ve memnuniyetini dile getirdiği çalıştay, İSİB Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Zeki POYRAZ'ın kapanış konuşması ile sona ermiştir.
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Masa 1
Konu: Yeni Pazarlarda Yol Açıcı Paydaşların
Oluşturulması, Talebin Yönetimi ve Geliştirilmesi

Masa 2
Konu: Üniversiteler Araştırmaları Konusunda
Uzmanlaşacakları Alanları Seçmeli, Bu Konuda
Yetkin Olarak Stratejik Planlarını Üretmeliler

Masa 3
Konu: Endüstri Meslek Liseleri Ve Meslek
Yüksekokullarının İklimlendirme Alanlarında Görev
Yapan Öğretim Elemanlarının Yeterliliklerinin
Geliştirilmesi

Masa 4
Konu: Üst Yönetimlere Farkındalık Eğitimi

Masa 5
Konu: Pazar Araştırma, Veri Toplama
Çalışmalarında ve Yeni Pazarlara Girilmesi
Sırasında İşbirliği

Masa 6
Konu: Kümelenme ile Rekabet Gücü Yaratmak
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Masa 7
Konu: İklimlendirme Ürünlerini Kapsayan Avrupa
ve Türkiyedeki Standartların İncelenerek
Karşılaştırılması

Masa 9
Konu: İklimlendirme Sektörü Firmalarına
Kurumsallaşmaları için Araç Sağlanması

Masa 11
Konu: İklimlendirmede Uzman Mühendislik
Kurumu

Masa 13
Konu: Meslek Liselerinde Eğitimcilerin Eğitimi ve
Üretken MYO'ların Yapılanması

Masa14
Konu: Firmaların Mühendislik, Ar-Ge, İnovasyon
İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Bu İhtiyaçlar için
Gereken Araçların Oluşturulması

Masa 15
Konu: Müteahhitler ile İşbirliği Geliştirme
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Çalıştaydan Görüntüler
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Ziyaretlerimiz Devam Ediyor
Üye Ziyaretlerimiz

Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katılımları ile dernek
üyelerimizden A Klima San. Tic. Ltd. Şti. Şirket Ortağı Sayın Tijen
ÇIDAMLI, İmbat Soğutma Isıtma Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel
Müdürü Sayın Nuriye GÜMRÜKÇÜLER, Salvo İç ve Dış Tic. Müh. Müm.
Terc. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şebnem
ÇAĞLIYAN ve Fabrika ve Satınalma Müdürü Sayın Meltem ERDOĞAN,
Uzay Mühendislik Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Şirket Ortağı ve Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN ziyaret edilmiştir.
İlgili ziyaretlerde, derneğimizin faaliyetleri ve yürütmüş olduğumuz
projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiş olup T.C. Ekonomi
Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE Projemiz ve ESSİAD Sürekli
Eğitim Merkezi (ESEM) kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerimizin
sağladığı faydalar ile ilgili memnuniyetleri dile getirilmiştir. Ayrıca ESEM
kapsamında düzenlenen teknik gezi faaliyetlerinin devamlı olması
gerektiği ve öğrencilere büyük katkı sağladığı ifade edilmiştir.

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

Sektör Ziyaretlerimiz
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ümit ÇALLI ve Genel Sekreterimiz
Sayın Aylin GEL'in katılımları ile Vestel Ticaret A.Ş. Müşteri Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yıldıray BAŞKURT ziyaret edilmiş olup
Vestel Ticaret A.Ş.'nin derneğimize üyeliği ve EHİS Akredite Test ve
Analiz Laboratuvarı çalışmalarımız hakkında bilgi aktarılmıştır.
Vestel Ticaret A.Ş. Teknik Grup Müdürü Sayın Adem KOCAHASAN ve Servis Müdürü Sayın Esra AKGÜN'ün
katıldığı toplantıda Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL dernek faaliyetlerimiz ve yürütmüş olduğumuz
projeler hakkında sunum gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca ilgili ziyaret sırasında Vestel Ticaret A.Ş. Servis Merkezi gezilmiş ve servis havuzu oluşturma
konusunda görüş alışverişi yapılmıştır.
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Geçmiş Dönem Yayın Kurulu Üyelerimizden Sayın Tahsin USLU Dernek Merkezimizi Ziyaret Etti
07 Nisan 2014 tarihinde Geçmiş Dönem Yayın
Kurulu Üyelerimizden Sayın Tahsin USLU dernek
merkezimizi ziyaret ederek Genel Sekreterimiz
Sayın Aylin GEL ile görüşme gerçekleştirmiştir.
Dernek faaliyetlerimiz, yürütmüş olduğumuz projeler
ve eğitim çalışmalarımız hakkında görüşmelerin
gerçekleştirildiği toplantıda derneğimizden
iklimlendirme konusunda eğitim alma talebinde
bulunan kurumlar ile yapılması planlanan
uygulamalı eğitimlerin hayata geçirilmesine ilişkin
yapılacaklar ve izlenecek olan yol haritası hakkında
bilgi alışverişi yapılmıştır.

Çalışmalarımız ile ilgili TCDD'yi Ziyaret Ettik
Çalışmalarımız kapsamında, Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, 16
Nisan 2014 tarihinde TCDD İzmir Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürü
Sayın Bayram ŞAHİN ve Elektrik Mühendisi Sayın Ozan ÇETİN'i ziyaret
etmiştir.
Türkiye'nin ikinci en eski vagon imalathanesi olan ve 1859 yılında
kurulan Alsancak Garı'nda, TCDD'ye ait 200 vagonun bakımları
yapılmaktadır. Ticari ve yolcu taşıma vagonları ile ilgili tüm onarım
hizmetlerinin yürütüldüğü tesis yerinde incelenmiştir.
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Denetleme Kurulu Toplantımız 08 Nisan 2014
Tarihinde Gerçekleştirildi

Derneğimizin 2013 yılı mali bilgileri ile birlikte defter
hesap ve kayıtlarının incelenmesi amacıyla 08 Nisan
2014 tarihinde Denetleme Kurulu Toplantımız
gerçekleştirilmiştir.
Denetleme Kurulu Başkanımız ve geçmiş dönem
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin
VATANSEVER, Denetleme Kurulu Başkan
Yardımcımız Sayın Gürkan AKÇAY, Raportörümüz
Sayın Kerim GÜMRÜKÇÜLER, Saymanımız Sayın
Suat KARAKAŞ, Mali Müşavirimiz Sayın Cafer
ARALI ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in
katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda 2013 yılı
mali bilgileri ile tüzüğümüzde yer alan çalışma
konuları incelenmiştir.

Eğitim Çalışmalarımız Kapsamında Bayraklı Halk Eğitim Merkezi (HEM)'ni Ziyaret Ettik
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ve Proje
Uzmanımız Sayın Servet GİRGİN'in katılımları ile
Bayraklı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Uzman
Öğretmen Sayın Mustafa ÇELİKKAYA ve Müdür
Yardımcısı Sayın Devrim Nilay TEZ ziyaret
edilmiştir.
İlgili ziyarette, ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi
(ESEM) kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan
eğitim çalışmaları ve sonrasında verilecek olan Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar hakkında
görüşme gerçekleştirilmiştir.
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Ulusal ve Uluslararası Rekabette KOBİ'ler Toplantısı'nda Yer Aldık
17 Nisan 2014 tarihinde İzmir Ticaret Odası (İZTO)
bünyesinde Ulusal ve Uluslararası Rekabette KOBİ'ler
Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın A.
Sait GÜRSÖZ ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in
katıldığı toplantıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel
Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı
Sayın Emrah SAZAK, İZTO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sayın Akın KAZANÇOĞLU, TOSYÖV Başkanı
Sayın Rahmi AKTEPE ve çok sayıda KOBİ temsilcisi yer
almıştır.
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Sayın
Emrah SAZAK, T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Tebliği kapsamında; işbirliği kuruluşları önderliğinde devam eden UR-GE projelerinin KOBİ
statüstünde olan firmaların ihracatının artışına ve yurtdışı pazarlarda rekabet edilebilirlik seviyesinin
yükselmesine büyük oranda fayda sağladığını ifade etmiştir.
KOBİ'lerin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında
gerçekleştirilen toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Akın KAZANÇOĞLU, KOBİ'lerin
ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturduğunu belirterek, “KOBİ'ler
ekonomimizin itici gücü. Odamız üyelerinin büyük kısmını da yine
KOBİ'ler oluşturuyor. Bu nedenle KOBİ'lerin gelişimine büyük önem
veriyoruz." diyerek KOBİ'lerin ekonomideki önemini vurgulamıştır.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE ise, “KOBİ'lerin
daralan iş gücü piyasası içinde istihdam yaratan özellikleri
azımsanmayacak bir değer kazandı. TİM'in 2013 yılı Mart ayı rakamlarına
göre ihracatta %4,3'lük bir büyüme yaşandı. Son 12 yıl içinde hem ulusal
hem küresel krizlere tanık olduk. Özellikle 2008'den sonra dünyayı etkileyen
küresel kriz döneminden sonra bile ülkemiz özellikle sanayide büyümeye
devam etmiştir. Bunda da son 10 yıldır ekonomide yürütülen politikalar etkili
olmuştur” dedi.
İlgili toplantıda değişen pazarlara ve tüketim ihtiyaçlarına cevap vermesi
bakımından, KOBİ'lerin büyük firmalara göre daha faydalı olabileceği ifade
edilmiştir.
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi,
T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.
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İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Metin DURUK Derneğimizi Ziyaret Etti
İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ISKAV Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Friterm A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Metin DURUK, 21 Nisan 2014 tarihinde
dernek merkezimizi ziyaret etmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN ve
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katıldığı
görüşmede EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı
Projemiz ile ilgili son gelişmeler, T.C. Ekonomi Bakanlığı
tarafından desteklenen UR-GE Projelerinin sektörümüze
olan faydaları masaya yatırılmıştır.
T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında URGE Projesi kapsamında düzenlemiş olduğumuz Kenya
Yurtdışı Ticaret Heyeti organizasyonumuz ve başarıları hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yine T.C.
Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında
desteklenen ve İSKİD'in yürütmüş olduğu UR-GE Projesi kapsamında düzenlemiş olduğu eğitimlere katılımın
yüksek olduğu belirtilmiştir.
Herkesin gittiği, rekabetin yüksek olduğu pazarlar yerine daha bakir olan ve az tercih edilen pazarları hedef
almanın ihracatı arttıracağı konusunda ortak görüşün yer aldığı toplantıda 07-10 Mayıs 2014 tarihleri
arasında gerçekleştirilen ISK Sodex 2014 Fuarı'nda mekanik tesisat işi yapan firmaların fuara standlı olarak
katılımları konusunda bilgi paylaşımı yapılmıştır.
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi,
T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.
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İklimlendirme Sektör Sunumları
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / 25 Nisan 2014
ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında 25 Nisan
2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerine
İklimlendirme Sektör Sunumu gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alev TOPRAK,
Sayın Ümit ÇALLI ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin
GEL'in sunumları ile gerçekleştirilen etkinlikte
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma
Sektörü (EHİS) öğrencilere tanıtılarak, derneğimizin
faaliyetleri, yürütmüş olduğumuz projeler hakkında
öğrencilere bilgi verilmiştir. Ayrıca staj çalışmalarımız
ile ilgili talepler alınmış ve mezun olmak üzere olan
öğrencilerin yarı-tam zamanlı iş aradıkları dikkati
çekmiştir. Bu öğrencilerin özgeçmişlerine web
sitemizin "İnsan Kaynakları" bölümünden
ulaşabilirsiniz..
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Teknik Gezi
AKG & İmbat Soğutma / 28 Nisan 2014
ESSİAD Okuldan İşe Projemizin teknik gezi faaliyetleri kapsamında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile birlikte AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve
üyelerimizden İmbat Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. ziyaret edilmiştir.

AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
İmbat Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katıldığı ziyaretlerde öğrenciler sektörümüzde
üretilen cihazlar ve üretim aşamaları ile ilgili bilgi almıştır.

AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

İmbat Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.

AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ürün Sorumlusu Sayın Egemen CEVİR ve üyelerimizden
İmbat Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kerim GÜMRÜKÇÜLER ve Genel
Müdürü Sayın Nuriye GÜMRÜKÇÜLER'e misafirperverliği için teşekkürlerimizi sunarız.

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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ESSİAD’dan Haberler

DIN 1946-4'e Uygun Klima Santrali Tasarımı / Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları Tasarım ve
Seçim Kriterleri Eğitimi / 03 Nisan 2014
Tasarımı / Isı Geri Kazanımlı Havalandırma
Cihazları Tasarım ve Seçim Kriterleri Eğitimimiz
düzenlenmiştir.

T.C . E k o n o m i B a k a n l ı ğ ı ' n ı n U l u s l a r a r a s ı
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Tebliği kapsamında desteklenen UR-GE Projemiz
kapsamında, 03 Nisan 2014 tarihinde derneğimiz
üyelerinden olan RD Grup'tan Sayın Kemal KILIÇ'ın
sunumları ile DIN 1946-4'e Uygun Klima Santrali

Klima santralı tasarımı ve üretimi ile ısı geri
kazanımlı havalandırma cihazı satışında, bakım ve
servis konusunda, proje yapımında, şartname
hazırlayan ve satınalma işinde çalışan mühendisler
ve teknik personellere yönelik olarak gerçekleştirilen
eğitimde; "DIN 1946-4'e Uygun Hijyenik Klima
Santralı Tasarımı" konusunda ilgili standartlar,
uyulması gereken kurallar, uygun komponentlerin
seçimi, rapor ve sertifikalar, bakım ve temizlik
kuralları ile "Isı Geri Kazanımlı Havalandırma
Cihazları Tasarım ve Seçim Kriterleri" konusunda Isı
geri kazanım tanımı, kapasitif değerlerinin
belirlenmesi, proje yapımında dikkat edilmesi
g e r e k e n h u s u s l a r, c i h a z l a r d a k u l l a n ı l a n
komponentler ile tasarım ve seçim kriterleri
hakkında bilgi aktarılmıştır.

İleri Derecede Satınalma Teknikleri Eğitimi / 18-19 Nisan 2014
T.C . E k o n o m i B a k a n l ı ğ ı ' n ı n U l u s l a r a r a s ı
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Tebliği kapsamında desteklenen UR-GE Projemiz
kapsamında düzenlenen İleri Derece Satınalma
Teknikleri Eğitimimiz 18-19 Nisan 2014 tarihleri
arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde
gerçekleştirilmiştir.

e-satınalma, tedarik zinciri yönetimi, teklif alma ve
değerlendirme gibi konularında bilgi almışlardır.

Atomik Eğitim'den Sayın Alp GÜLLER'in sunumları
ile gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılarımız
satınalma, satınalma departmanının görev tanımları,
satınalma planlaması, satınalma raporlaması,
satınalma-satıcı ilişkisi, satınalmada rekabet,
karşılıklı güven tanımı, satınalma teknikleri,
malzeme ihtiyaç planlaması, bütçeleme,
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi,
T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.
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E
S E M
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

EĞİTİM TAKVİMİ
2014
ESEM EĞİTİMLERİMİZ
Eğitimler
Hastane Havalandırması Hijyen Gereksinimleri ve
HVAC Performans Testleri
İklimlendirme ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği
İş Güvenliği

Süre/Gün
1

29 Mayıs '14

1
1

UR-GE EĞİTİMLERİMİZ
Eğitimler
Süre/Gün
Soğutma Sistemlerinde Enerji/Ekserji Verimliliği ve
2
Yönetimi
Sosyal Medyada Pazarlama
1
Maliyet Muhasebesi
1
Kurumsal Kaynak Planlaması - ERP
2

Tarih/Yıl
**

*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 Dergimizde 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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ESSİAD’dan Haberler
Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden;
Sayın M. Kemal OLÇUM,
Sayın Turan ERKAN,
Sayın Muammer KOÇ,
Sayın Mahmut TURGUT,
Sayın Güven TOSUN,
Sayın Hasan ÖNDER,
Sayın Hüseyin BİRAZER,
Sayın Metin OSMANOĞLU,
Sayın Fehim YARAŞIKLI,
Ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ebru
KARAKIRAN'ın doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve
mutlu seneler geçirmelerini dileriz.

07-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezi (CNR Expo)'nde düzenlenen ISK Sodex
2014 Fuarı süresince tüm üyelerimizi ve sektör
temsilcilerimizi ESSİAD ve EHİS LAB
standımızda ağırlamaktan mutluluk duyduk.
ESSİAD

EHİS LAB

Salon No: 9-10 Fuaye Alanı
Stand No: 201

Salon No: 6-7 Lobi
Stand No:33

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
İmbat, MBT Marka Rooftop Klima Cihazları ile
Esnek, Ekonomik ve Enerji Verimli Çözümler Sunuyor

Termal veya Entalpi Free-Cooling (Ekonomizör):
Tüm çift fanlı cihazlarda standart olarak
bulunmaktadır. Dış hava sıcaklığının düşük olduğu
zamanlarda %100 dış hava ile soğutma
yapmaksızın klimatizasyon sağlanarak enerji
tasarrufu sağlanır.

Akdeniz, iklimi, denizi ve insanıyla sıcak bir bölgedir.
İmbat, Akdeniz Rüzgarı'ndan aldığı ismi, sorumlu
Dünya vatandaşı uyarlılığı ile birleştirdi ve enerji
verimliliği ile doğal serinliğinde mekanlar yaratmak
için ürünlerine kimliğini koydu.
İmbat, MBT marka paket rooftop klima cihazları
enerji verimliliği, ilk yatırım maliyeti, ekipman ve
işçilik kalitesi, projeye uygun esnek çözüm
alternatifleri ve özgün dizaynı ile dikkatleri üzerine
çekiyor.
7-350 kW kapasite aralığında üretilen MBT rooftop
klima cihazlarının dikkat çeken özelliklerinden
bazıları;
Termodinamik Isı Geri Kazanımı: Hava soğutmalı
ve karışım havalı cihazlarımızda mahalden çekilen
egzoz havasının tamamı kondenser üzerinden
geçirilerek ısı geri kazanımı sağlanmaktadır.
Termodinamik ısı geri kazanımlı cihazlarda
kondensere dış hava sıcaklığından daha düşük
sıcaklıkta (cihazın taze hava oranına bağlı) hava
girişi olduğundan kondensasyon sıcaklığı düşük
gerçekleşmekte, kompresör verimi verimi artmakta
ve %20-30 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Asimetrik Soğutma: Aynı soğutma devresinde
birden fazla kompresörün kullanıldığı teknoloji
uygulanmıştır. Bu sistemde iki farklı güçte kompresör
aynı devreye bağlanarak üç kademeli kapasite
kontrolü, kısmi yüklere en uygun cevap dolayısı ile
kısmi yüklerde dahi yüksek verimlilik elde edilmiş
olur. İki kompresörlü cihazlarımızda standart olarak
mevcuttur.

Egzoz Fanı ve Karışım Damperi: Tüm karışım
havalı cihazlarda standart olarak mevcuttur. Dönüş
havası taze hava ile karıştırılarak kaliteli bir karışım
elde edilir. Yenilenecek olan havanın bir kısmı
karışımda kullanılırken, dönüş havasının bir kısmı
egzoz fanı vasıtasıyla atılır.
Doğalgazlı Isıtma: Doğalgaz ısıtma hücreli hava ve
su soğutmalı modellerimiz 19-224 kW ısıtma
kapasitesi aralığında üretilmektedir. 17-55 mbar
çalışma aralığına sahip yüksek verimli doğal gaz
brülörü ve alumine edilmiş çelik borulu ısı eşanjörü
ile maksimum verim sağlanmaktadır.
Termal veya Entalpi Free-Cooling (Ekonomizör):
Tüm çift fanlı cihazlarda standart olarak
bulunmaktadır. Dış hava sıcaklığının düşük olduğu
zamanlarda %100 dış hava ile soğutma
yapmaksızın klimatizasyon sağlanarak enerji
tasarrufu sağlanır.
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Üyelerimizden Haberler
Egzoz Fanı ve Karışım Damperi: Tüm karışım
havalı cihazlarda standart olarak mevcuttur. Dönüş
havası taze hava ile karıştırılarak kaliteli bir karışım
elde edilir. Yenilenecek olan havanın bir kısmı
karışımda kullanılırken, dönüş havasının bir kısmı
egzoz fanı vasıtasıyla atılır.
Doğalgazlı Isıtma:
Doğalgaz ısıtma hücreli
hava ve su soğutmalı
modellerimiz 19-224 kW
ısıtma kapasitesi
aralığında üretilmektedir.
17-55 mbar çalışma
aralığına sahip yüksek
verimli doğal gaz brülörü
ve alumine edilmiş çelik
borulu ısı eşanjörü ile maksimum verim
sağlanmaktadır.

Standart Özellikler
wKurulum kolaylığı,
wEkonomizör (Thermal veya Entalpi Free-Cooling),
wAsimetrik kompresör güçleri ile kısmi yüklerde
yüksek verim,
wTaze hava oranını 0-%100 arasında otomatik
olarak ayarlayabilme özelliği,
wDoğalgazlı ısıtma modülü,
wSıcak sulu, heat-pump veya elektrikli ısıtma
wCO2 iç hava kalitesi kontrolü,
wTermodinamik ısı geri kazanımı,
wGünlük, haftalık programlama imkanı sağlayan
cihazın tam otomatik çalışmasını temin eden
gelişmiş elektronik kontrol paneli,
wUzaktan kumanda paneli,
wG4 filtre,
wDuman dedektörü,
wFiltre kirlilik alarmı,
wÇevre dostu R410a veya R-407c soğutucu
akışkanlar
Opsiyonel Özellikler
w%100 taze hava oranında çalışabilme,
wTamburlu ve plakalı ısı geri kazanımlı modeller,
wAC plug fan veya EC fanlı modeller ile değişken
hava debisi ve düşük enerji sarfiyatı,
wElektronik expansion valf,
wBina yönetim sistemine bağlanabilme,
w3 kademe filtrasyon imkanı ( G4+F7+F9),
wSu soğutmalı modeller,
wYüksek dış hava sıcaklığına uygun modeller,
wÖzel projelere uygun dizayn ve imalatta esneklik
MBT marka tüm cihazlar ISO 9001:2008 kalite
yönetim sistemi hizmet kalitesi ile sunulmakta, TSEK
ve CE Avrupa standartlarına uygunluk damgası ile
üretilmektedir.
İmbat ekibinin temel prensibi geleceğimizi korumak,
çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Küresel
ısınmanın engellenmesi konusunda atılacak her bir
adım, insanlık ve gelecek için katkıdır. Daha az enerji
harcayan cihazlar tasarlarken hedefimiz,
“çocuklarımız için yaşanabilir bir dünya"
bırakmaktır. İmbat, Ar-Ge ekibinin yıllar süren
çalışmalarının sonucunda çalışmalarının
sonuçlarını sektörümüz ile paylaşıyor olmanın
gururunu taşıyor.
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Üyelerimizden Haberler
Dev Vadistanbul'un İlk Etabı Teras'ta Mimari
Estetiğe Uyumlu Mitsubishi Electric Multi Sistem
Klimalar Kullanılacak

ESSİAD
e-bülten
Vadistanbul Teras'ın sağlıklı bir yaşam için
doğallıktan esinlenilen yaşam alanlarında, iç ortam
hava kalitesini maksimize edecek klima sistemleri
tercih edildi. Gelişmiş filtreleme sistemleri ile MLZKA Serisi klimalara takılabilen Anti-Alerjik Enzim
Filtre sağlıklı hava solunmasını destekler nitelikte.
Konfor koşulları tüm detayları ile düşünülen projede,
estetikten de ödün verilmedi. Enerji verimliliği
yüksek, tamamen bireysel ihtiyaçlara göre
ayarlanabilecek, sessiz iç üniteler ile yaşam
alanlarındaki kalite en üst seviyeye çıkarıldı.

İstanbul'da yeni bir simge haline gelme hedefiyle
Artaş Grup, Aydınlı Grup ve Keleşoğlu tarafından
hayata geçirilen Vadistanbul'un birinci etabı olan
Vadistanbul Teras'ta iklimlendirme çözüm ortağı
olarak KlimaPlus seçildi.
1.111 konuttan oluşan Vadistanbul Teras'ta her
mevsim sorunsuz çalışan, sessiz ve kontrolü kolay
Mitsubishi Electric Multi Sistem Klimalar
kullanılacak. Projede sadece 17,5 santimetre
yüksekliğiyle mimari estetiğe uyumlu Mitsubishi
Electric MLZ-KA serisi iç üniteler tercih edildi.
Yaşam Alanlarındaki Kalite Standartları Yeniden
Belirleniyor
En yüksek standartları barındıran, yaşayanlara eşsiz
bir yaşam vadeden bu muhteşem projede, hayatı
kolaylaştıracak tüm detaylar düşünüldü.
Vadistanbul, kaliteli zaman geçirmek için sosyal
mekanlar, zamanınızı verimli kullanmanız için
benzeri görülmemiş ulaşım sistemleri ve dünya
markaları ile kaliteli bir hayatı yaşayanlara sunuyor.
Kişisel konfor şartlarını en üst seviyeye çıkarmak
amacıyla hayata geçirilen özel ulaşım olanakları,
sağlıklı nefes almak için doğayla içiçe bir yaşam,
sağlıklı bir yaşam için oluşturulmuş spor
kompleksleri ile tüm iç mekanlar, A sınıfı konfor
anlayışla düzenlendi. Kişisel kullanım ihtiyaçlarına
en yüksek düzeyde özen gösterilen konfor odaklı
projede, iç mekanlar da bu vizyonla dizayn edildi.

Klima İç Ünitesi ile Mekan Estetiği Doğrudan İlgili
Vadistanbul Teras'ta yüksekliklerinin sadece 17,5
santimetre olması, mekan estetiği içerisinde
kaybolması ve sessizce ısıtma/soğutma görevini
yerine getirmesi nedeniyle Mitsubishi Electric'in tek
yöne üflemeli kaset tip MLZ-KA serisi iç üniteleri
tercih edildi.
Projede, yaşam alanlarındaki konfor odaklı dizaynın
korunması için cihaz yüksekliği en düşük olan iç
üniteler seçildi. Mekan estetiğiyle uyumlu görünüm,
kullanım ve bakım kolaylığı ile öne çıkan bu ürünün
tercih edilmesinin bir başka sebebiyse montaj ve
müdahale kolaylığı. Tek yöne üflemeli iç ünite
kullanılması ile menfez, kanal, müdahale kapağı gibi
ilave işlere gerek kalmıyor. Üstelik iç ünitelerin bakım
kolaylığı özelliği ile hijyen sağlanması
kolaylaştırılıyor. Klimanın filtreleri için sürekli klima
servislerini eve çağırmaya ve profesyonel destek
alınmasına gerek kalmıyor.
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Üyelerimizden Haberler
Sorun Birden Fazla Odada Klima İse Çözüm:
Multi Sistemler
Multi sistem klimalar, çoklu split anlamına geliyor ve
bire bir split klimalarda olduğu gibi tek dış ünitesi
bulunuyor. Birden fazla iç ünite, bu tek dış üniteye
bağlanabiliyor. Bu nedenle birden fazla odada klima
kullanılacak konutlarda ideal bir çözüm oluyor.

ESSİAD
e-bülten
Mitsubishi Electric Multi Sistem Klimalarda sadece iç
değil dış üniteler de son derece sessiz. Vadistanbul
Teras'ta kullanılan Mitsubishi Electric Multi dış ünite
fan kanatlarının ve koruyucu ızgara şeklinin özel
dizaynı sayesinde, çalışma ses basıncı değerleri 50
dB(A)'nın üzerine çıkmıyor.
Dış hava sıcaklığı ve iç ortamda ihtiyaç duyulan
soğutma/ısıtma yükü düştükçe Multi dış üniteler,
otomatik olarak düşük ses seviyesi moduna geçiyor.
Bu fonksiyonel özellik ile çalışma ses seviyesi
normalden 3 dB(A) daha azalarak 47 dB(A)
mertebesine düşüyor.

Mitsubishi Electric Multi Sistem Klimalarda, çalışma
sırasında tüm odalarda aynı anda ısıtma veya
soğutma yapılırken, her bir odanın sıcaklığı
birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebiliyor.
Mitsubishi Electric Multi Sistem Klimalar
Sessizliğiyle Varlığını Unutturuyor
Mitsubishi Electric Multi Sistem Klimalarda, ses
kaynağı olan genleşme vanaları, dış ortama konulan
dış üniteler üzerinde ya da iç ortamdan uzak bir
noktaya konulabilen branşman kutularında yer aldığı
için yaşam alanı konforu artıyor.

Mitsubishi Electric Multi Sistem Klimaların tamamı
A++'a kadar yüksek sezonsal enerji sınıfları ile
sektörün en yüksek verimlilik sınıfına sahip klimaları
arasında yer alıyor.
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Üyelerimizden Haberler
ODE, 3 Büyük Fuarla Rusya'ya Çıkarma Yaptı

Bağımsız Devletler Topluluğu ve diğer bölge
ülkeleriyle olan ticaret hacmini artırmayı hedefleyen
ODE, Rusya'daki faaliyetlerini hızlandırdı. Bu
kapsamda 2014 yılı Şubat-Nisan aylarında Rusya'da
düzenlenen Aquatherm, Yugbuild ve Mosbuild
Fuarlarına katılan ODE, 3 yıl içinde bölgedeki ticari
faaliyetlerini 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

ESSİAD
e-bülten
Rusya'daki fuarların beklentilerinin de üzerinde
başarılı geçtiğinin altını çizen ODE Genel Müdürü
Sayın Mustafa Ali TÜRKER, “Yüksek büyüme
potansiyeli taşıyan Rusya bizim için önemli bir pazar.
Bağımsız Devletler Topluluğu ve diğer bölge
ülkeleriyle olan ticari işbirliklerimizi büyütmek için
birçok çalışma yürütüyoruz. Bu yıl Moskova'da iki,
Krasnodor'da bir olmak üzere bölgenin en önemli
yapı ve ısıtma-soğutma fuarlarında yerimizi aldık.
ODE Rusya'nın da kurulmasıyla bölgedeki
bilinirliğimizin ve tercih edilme oranımızın daha da
artacağına inanıyoruz. Henüz çok yeni olmasına
rağmen Rusya'daki ofis ve lojistik merkezimizin
olumlu etkilerini şimdiden görmeye başladık.
Dünyanın 65 ülkesinde olduğu gibi, Rusya'da da
Türkiye'nin payını artıracağız. 5 yıllık vadede
ODE'nin bu bölge pazarındaki dinamikleri
etkileyecek büyüklüğe ulaşacağına inanıyoruz.
Rusya'daki faaliyetlerimiz artarak devam edecek”
dedi.

ODE Yalıtım bölgedeki iletişim faaliyetlerine de
büyük bir hızla devam ediyor. Mosbuild Fuarı'nda da
dağıtılan Global Connection'ın son sayısında da
ODE Yalıtım'a geniş yer verildi.
ODE Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan
TURAN'ın Rusya pazarına dair açıklamaları
Rusya'nın önde gelen gazeteleri Pravda ve
Kommersant'da yayımlanarak 14 milyon okuyucuya
ulaştı. Haberde, ODE'nin Rusya'daki konumunun her
geçen gün güçlendiğinin altı çizilirken, Rusya ve
Türkiye arasındaki ticaret hacminin gelişme
potansiyeline ve ODE'nin Rusya pazarındaki
büyüme hedeflerine dikkat çekildi.
Türkiye'yi 65 ülkede temsil ederek bir dünya markası
olma yolunda hızlı adımlarla yürüyen ODE Yalıtım,
Rusya'da düzenlenen fuarlara “ODE: Yalıtım
çözümlerinde Global Partneriniz“ konseptiyle katıldı.
ODE, fuarlarda yaptığı çalışmalarla büyük pay
hedeflediği Rusya ve çevre ülkelerdeki yalıtım
pazarları için önemli ticari işbirliklerine de imza attı.
Düzenlenen 3 fuara ODE Rusya'nın geniş
kadrosunun yanı sıra, Türkiye ODE'den de yetkililer
katıldı.
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Sektörden Haberler
ISKAV Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

ISKAV Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurulu 1 Nisan 2014
t a r i h i n d e I S K AV G e n e l M e r k e z a d r e s i n d e
gerçekleştirilmiştir.
Divan Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Nilüfer EĞRİCAN,
Başkan Yardımcılığı'na Sayın Mustafa ARSLANCAN,
Divan Sekreterliği'ne Sayın Asrın BAKIR GERÇEK'in
seçildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı ISKAV Yönetim
Kurulu Başkanı Cafer Ünlü 2013 yılı faaliyetleri hakkında
gerçekleştirildiği bilgiler ile başlamıştır. Sayın Cafer ÜNLÜ, Sayın Taner YÖNET başkanlığındaki FTK
(Fonksiyon Test Ayar Kontrol) Komisyonu, Sayın Metin DURUK başkanlığındaki Yayın Komisyonu, Sayın
Levent AYDIN başkanlığındaki Etik Değerler Komisyonu, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
Hüseyin VATANSEVER başkanlığındaki Yeni Projeler Komisyonu, Sayın Nurettin ÖZDEMİR başkanlığındaki
Eğitim ve Laboratvuar Komisyonu ile Sayın Vural EROĞLU başkanlığındaki İGP (İklimlendirme Güvence
Platformu) Grubu çalışmaları hakkında bilgi vermiştir.
ISKAV Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurulu, gelecek çalışmalara yönelik öneriler hakkında gerçekleştirilen
görüşmeler sonrasında sona ermiştir.

Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde Körfez Ülkeleri'nin CEO'ları Deneyim ve Yatırım Planlarını Paylaştı
İstanbul'da 10-11 Nisan 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilen “Uluslararası Yatırım Zirvesi”, enerji ve
gayrimenkul alanında yarım trilyon dolarlık iş hacmi olan
Körfez fonlarını ağırladı. Açılış konuşmasını Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek'in yaptığı zirvede, Körfez Ülkeler'inin
CEO'ları deneyim ve yatırım planlarını paylaştı.
Shangri-La Bosphorus'ta gerçekleştirilen ve Maliye
Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından gerçekleştirilen
zirvede Türkiye'nin orta ve uzun vadeli temellerinin çok
güçlü olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'ye girmek için
doğru zaman olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye'de siyasi
iktidarın kalıcı olduğunu, Türk ekonomisinin temel göstergelerinin iyiye gittiğini, cari açığın daraldığını ve
risklerin düşeceğini ifade eden Sayın Şimşek, İstanbul Yatırım Derneği Başkanı Sayın Mehmet ULUSOY
tarafından kitap hediye edildi.
İstanbul Yatırım Derneği Başkanı Sayın Mehmet ULUSOY, tarihin önemli medeniyetlerinin yatırım merkezi
haline getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu zenginliği, ekonomik istikrarı, nitelikli uzman insan gücü, genç
nüfusu ve Türk misafirperverliği ile daha da ileriye taşıyacağını söyledi.
Ortadoğu Ekonomi Platformu Başkanı Erdin Özel ise yeniden şekillenen küresel güç dengeleri içinde,
Türkiye'nin sahip olduğu doğal ve beşeri kaynaklarla, dünyanın parlayan yıldızı olacağını belirterek, “20'inci
yüzyıl ticaret yüzyılı olarak kayda geçti, 21'inci yüzyıl ise yatırım yüzyılı olacak. Sadece bugünü veya yarını
değil, en az 50 yıl sonrasını da görmeliyiz” ifadelerini kullandı.
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Sektörden Haberler
KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER),
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulamaya Yönelik Destek Programı

Ülkelerin rekabet gücü, teknolojilerin üretime dönüştürülmesi
ve aktarılmasına bağlı olduğundan, yeni teknolojilerin hızla
yayılmasını kolaylaştıracak kurumsal yapı ve ilişkiler büyük
önem kazanmaktadır. Girişimciliğin ve teknoloji geliştirmeye
dönük düşüncelerin hayata geçirilmesi ve ekonomik değeri
olan ürünlere dönüşebilmesi, teknik imkânlar kadar parasal
kaynaklara da bağlıdır. Sanayileşme ve teknoloji ilişkisi dikkate
alındığında, sanayileşmenin temelinde teknoloji birikiminin ve
teknoloji yaratma çabalarının olduğu görülür.
Bilim ve teknoloji birbirlerini karşılıklı ve olumlu yönde etkileyen
özelliğe sahiptir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ise ekonomik
gelişmeyi hızlandırmakta, bu da genel olarak toplumun
refahını artırmaktadır. Gümrük duvarlarının kalktığı, serbest ticaret ve lojistik olanaklarının geliştiği
günümüzün hızla değişen rekabet ortamında, KOBİ'lerin ayakta kalabilmesi için teknoloji ve AR-GE
çalışmalarına önem vermeleri ve ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve
yenilemeleri gerekmektedir. Bu zorlu süreçte var olabilmenin temel yolu AR-GE ve inovasyon yapmaktır. ARGE ve inovasyona dayalı yeni üretim ve hizmet şekilleri geliştirmek, yeni ve fonksiyonel ürünler tasarlamak ve
yeni teknolojilere adapte olmak günümüzde KOBİ'ler için âdeta bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bu kapsamda KOSGEB, AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile hem AR-GE ve
inovasyona dayalı projelerin hayata geçirilmesi hem de bu projelerin endüstriyel uygulamalarına yönelik
süreçlerini destekleyerek fikirden ticarileşebilir ürüne kadarki zincirin tüm halkalarında girişimcilerin ve
KOBİ'lerin yanında olmaktadır.
KOSGEB bu destek programını sahada etkin ve hızlı bir şekilde yürütmek için, 1990'lı yılların başında
üniversite ile birlikte sanayi ve ticaret odalarıyla kurmaya başladığı, bugün sayısı 31'i bulan Teknoloji
Geliştirme Merkezlerini (TEKMER) bir ara yüz olarak kullanmaktadır. KOSGEB'in İzmir'de üniversiteler ve
Ege Bölgesi Sanayi Odası işbirliği ile kurmuş olduğu iki TEKMER bulunmaktadır. Bunlar: Dokuz Eylül
Üniversitesi TEKMER (2001 yılında kurulmuş olup faaliyetlerini üniversitenin Tınaztepe Yerleşkesi'nde
sürdürmekte) ve Ege Üniversitesi TEKMER (2003 yılında kuruşmuş olup faaliyetlerini Bornova Kampüsünde
sürdürmekte)dir.
KOSGEB son olarak 2013 Aralık ayı içerisinde İzmir Ticaret Odası, Ekonomi Üniversitesi ve Bilim Park A.Ş ile
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Desteği İşbirliği Protokolü imzalamış ve bölge girişimcilerimiz ile
kobilerimizin AR-GE ve İnovasyon çalışmaları ve bunların sonuçlarının endüstriye kazanılmasını
desteklemek için bir adım daha atarak, ayrıca bir TEKMER daha kurulmasının önünü açmıştır.
Üniversitelerin sahip olduğu bilim ve araştırma altyapı potansiyelini yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet
üretmek üzere, özellikle KOBİ'ler ile girişimcilerin hizmetine sunarak, bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı
sağlamak ve en nihayetinde yenilik içeren AR-GE ve İnovasyon projelerine destek vererek, ülkemizi yenilik
konusunda rakiplerini takip ve taklit eden konumdan uzaklaştırmak, kendi ürün ve üretim teknolojisini
geliştiren, katma değeri yüksek ürünler üreten bir ülke sınıfına sokmak gibi kuruluş amacı olan
TEKMER'LERİN; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi, KOBİ'lerin
AR-GE bilincinin ve kapasitesinin arttırılması ve üniversite, kamu ve özel sektör AR-GE kurumları ile
KOBİ'lerin işbirliğinin güçlendirilmesi gibi işlevleri de bulunmaktadır.
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Sektörden Haberler
KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyetlerini yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi
TEKMER; öğretim elemanlarına, öğrencilere, girişimci adaylarına ve
mevcut KOBİ ölçekli işletmelere aşağıda sıralanan destekleri
sunmaktadır.
AR-GE ve İnovasyon Destek Programı:

wİşlik Desteği: İşliklerden bedel alınmaz.
wKira Desteği (hibe): 12.000 TL
wMakine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (hibe): 100.000 TL
wMakine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli): 200.000 TL
wPersonel Gideri Desteği (hibe): 100.000 TL
wBaşlangıç Sermayesi Desteği (hibe): 20.000 TL
wProje Danışmanlık Desteği (hibe) : 25.000 TL
wEğitim Desteği (hibe): 5.000 TL
wSınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği (hibe): 25.000 TL
wProje Tanıtım Desteği(hibe): 5.000 TL
wYurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği(hibe) : 15.000 TL
wTest, Analiz ve Belgelendirme Desteği (hibe): 25.000 TL
wEndüstriyel Uygulama Destek Programı:
wKira Desteği(hibe) : 18.000 TL
wMakine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği(hibe): 150.000 TL
wMakine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli): 200.000
TL
wPersonel Gideri Desteği (hibe) : 100.000 TL
Not: KOSGEB Destek Oranı: %75

Geçmiş dönem Yönetim Kurulu
Başkanımız ve Denetleme Kurulu
Başkanımız Sayın Hüseyin
VATA N S E V E R ' i n Y ö n e t i m K u r u l u
Başkanlığını yürüttüğü Bergama Organize
Sanayi Bölgesi (BOSBİ)'nin tanıtımına
yönelik olarak hazırlanan broşürleri
incelemek için tıklayınız.
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Systemair HSK'dan Konut Tipi Klima Santrali
Systemair HSK, enerjiyi koruyarak, temiz hava konusundaki iddiasını sanayi ve ticari
alanlardan sonra konutlara da taşıyor.
Systemair'in Yeşil Havalandırma (Green Ventilation) konseptine uygun olarak geliştirilen
Systemair Konut Tipi Klima Santralleri, konutlarda ve rezidanslarda gün boyunca taze ve
hijyenik hava sağlarken, ısı kayıplarını da minimize ediyor. Yüksek katlı binalarda camların
açılamaması nedeniyle düşük olan hava kalitesi; baş ağrısı, halsizlik, nefes daralması,
baş dönmesi, mide bulantısı gibi çeşitli rahatsızlıklara yol açıyor. Systemair Konut Tipi Klima Santralleri,
ortamdaki havanın kalitesini yükseltirken, filtreleri sayesinde alerjilere karşı kalkan oluşturuyor ve fonksiyonel
özelliğiyle ortamdaki istenmeyen kokuları yok ediyor.
Systemair Konut Tipi Klima Santralleri; ocak üstü, duvar ve tavan arasına yerleştirilerek farklı dizayn
seçenekleri ile evinizin dekoruna uygun çözümler sunuyor.
İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da 07 Mayıs Çarşamba günü misafirlerine kapılarını açacak olan fuar, 10
Mayıs Cumartesi akşamına kadar devam edecek. Systemair HSK, misafirlerini, 2 numaralı salonda yer alan
standında ağırlayacak.

Daikin Paydaşlarını Liderliğe Hazırlıyor
İklimlendirme sektörünün lider kuruluşu
Daikin,"hep birlikte büyüme" stratejisi
doğrultusunda tedarikçileri ile bir araya geldi.
Daikin'in hedeflerinin yanı sıra temel prensip ve
standartlarının paylaşıldığı toplantıda Daikin
Türkiye CEO'su Sayın Hasan ÖNDER, “Biz
büyüyorsak sizler de büyümelisiniz. Bu
potansiyel hepimizde var. Kısa vadeli sorunlara
takılmadan çok çalışmalı ve ülkemizi
uluslararası platforma hep birlikte temsil
etmeliyiz” dedi.
Isıtma, soğutma ve havalandırma sektöründeki faaliyetleri ile dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir
büyüme sergileyen Daikin, ürün ve hizmet alımı yaptığı şirket yöneticileri ile bir araya gelerek, gelecek
hedeflerini paylaştı. Daikin'in dünya iklimlendirme sektöründeki liderliğini paydaşları pekiştirmek istediğini
vurgulayan Daikin Türkiye CEO'su Sayın Hasan ÖNDER, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "hep birlikte
büyüme" stratejisi yürüttüklerini ve tedarikçilerini de uluslararası arenaya taşımak istediklerini kaydetti.
"İnsana saygılı, doğaya duyarlı, dünya iklimlendirme uzmanı" sloganı ile The Green Park Pendik Hotel &
Convention Center'da gerçekleşen Daikin Paydaş Toplantısı, 200'den fazla tedarikçi ile Daikin yöneticilerini
buluşturdu. Ünlü spor yazarı ve futbol yorumcusu Sayın Okay KARACAN'ın moderatörlüğünü üstlendiği
toplantıda, yeşil tedarik uygulamalarından Daikin Üretim Sistemi PDS'ye, Daikin Akademi'nin faaliyetlerinden
Daikin'in Fusion 15 stratejisine kadar birçok konu hakkında tedarikçilere bilgi verildi.
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Yeşil Çevremize Aldağ'dan Teknolojik Dokunuş:
Eyüp Belediye Hizmet Binası

Enerji üreten ve enerji tasarrufu sağlayan mekanikelektrik sistemleri ile Yeşil, otomasyon sistemi ile
Akıllı bir bina olan, 13.05.2013 tarihinde yapımına
başlanan ve Eyüp Sultan Bulvarı'nda yer alan Eyüp
Belediyesi Hizmet Binası'nın toplam inşaat alanı
25.000 m²'dir.
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AKS-DX&VRF klima santralinin en önemli özelliği
güç ve otomasyon sistemi (DDC+MCC) müstakil
etanaj bir pano içerisinde cihaz bünyesinde
bulunmaktadır, bu durum ilave otomasyon ve
kabloluma giderlerini ortadan kaldırarak RS 485
Modolü, Modbas protokolü ile BMS 'e bağlanabilme
özelliği sayesinde kullanıcıya uzaktan erişim mkanı
sağlamaktadır.
Binanın kullanım şekilleri, amaçları ve yapısından
dolayı, gün içerisindeki ısıl yükler değişkenlik
gösterebilmektedir. Yani bina içerisinde aynı anda
bir tarafta ısıtma yaparken, diğer bir kısımda
soğutma ihtiyacı doğabileceğinden, aynı anda farklı
mekanlarda hem ısıtma, hem soğutma yapabilen
Heat-Recovery Serisi VRV Sistemi kullanılmaktadır.
ALDAĞ AKS-DX/VRF Klima santralleri bu özelliğe
de çok rahat uyum sağlamaktadır.

Binanın ısıtma-soğutma sistemi olarak enerji
tasarrufunun sağlanması ve sistem veriminin
arttırılması için merkezi sistemlerden biri değil,
bireysel kontrol sağlayan ve yüksek cop değerlerine
sahip bir sistem olan Variable Refrigerant Volume
(Değişken Soğutucu Debili Sistem) ve bu sistemin
tamamlayıcısı olan mekanların taze hava ihtiyaçları
için ALDAĞ AKS/DX VRF Klima santrali tercih
edilmiştir. Bina aynı zamanda tam bir otomasyon
sistemi ile kontrol edilen Akıllı bina olacaktır.
Enerji tasarrufu sağlayan yenilikçi çözüm ALDAĞ
AKS-DX&VRF uygulaması VRF ile klimatizasyon
uygulamalarına paralel olarak taze hava temini
amacı ile dizayn ve imal edilmektedir. Sulu sistemlere
göre montajları basit kurulum ve tesisat maliyetleri
çok düşüktür. Üst düzey dizayn özellikleri sayesinde
tüketicinin kullanım şekline göre dış ortam veya iç
ortamda kullanılabilen kompakt bir sistemdir.

ALDAĞ AKS-DX/VRF Klima santralleri EC Motorlu
Plug fanları,%85 verimli ısı geri kazanım sistemi,
free heating-free cooling özellikleri ile Leed
Sertifikası adayı binalarda yüksek COP ve EER
değerleri ile sertifika puanını yükseltici özelliğe
sahiptir.

ALDAĞ AKS-DX/VRF Klima santralleri %100 taze
hava ile çalışma özelliğine sahiptir.Klima santralinin
içerisinde bulunan ısı geri kazanım hücresi
sayesinde dış ortama atılan ısı % 60 -70 oranında
kazanılmaktadır. Bu oran sorption tip ısı tekerleği ile
%85'lere kadar çıkartılabilir. Sorption tekerleği ile
hem duyulur hemde gizli ısı transferi sayesinde yaz
şartlarında nem alma, kış şartlarında nemlendirme
ihtiyacını büyük oranda ortadan kaldırmaktadır, free
heating-free cooling özellikleri ile ALDAĞ AKSDX/VRF bütün olarak dört mevsim enerji tasarrufu
sağlamış olur.
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Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2014
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), OcakŞubatMart aylarını kapsayan 2014 yılı birinci çeyreğinde,
toplamda bir önceki çeyreğe göre %5,8, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,3 ve dört çeyrek
ortalamalarına göre ise %7,2 arttı.
BİME'de 2014 yılı birinci çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre %4,1, malzeme endeksi ise
%6,3 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi %8,8 ve malzeme endeksi %12,1 arttı.
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi Değişim Oranları (2005=100), I. Çeyrek, 2014

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (2005=100), 2012-2014
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Ticari İşbirliği / Teknoloji Transferleri

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

Ticari İşbirlikleri
BRBG20140328001
Bulgar Firmanın Elektrik Ekipmanları Üreticisi
Arayışı
Bir Bulgar firması elektrik tesisatlarının, güç
santrallerinin ve röle sistemlerinin korunmasının
tasarımı, test edilmesi ve devreye alınması
konusunda faaliyet göstermektedir. Firma söz
konusun uygulama alanında elektrik ekipmanları
üreticileri aramaktadır. Üretici firma için distribütörlük
hizmetinin verilebileceği de Bulgar firma tarafından
teklif edilmektedir.
BRFR20140314001
Fransız Firmanın Elektrik Düzenekleri ve
Elektromanyetik Çözümler İle Çalışan Taşeron
Arayışı
Elektrikli motor ve jeneratör tasarımı konusunda
uzmanlaşmış Fransız firma aynı sektörde faaliyet
gösteren taşeronlar aramaktadır. Sektörde ileri
teknoloji ile hizmet veren Fransız firma,
elektromanyetik, termal ve mekanik analizler ve hem
geleneksel hem de geleneksel olmayan elektrik
motorları ve jeneratörleri üretmektedir.
20101118037
Işıklandırma Konusunda Hizmet Veren Fransız
Firma Distribütörlük Hizmeti
Işıklandırma ekipmanlarının distribütörlüğünü yapan
Fransız firma üretici firmalara bu hizmeti sunmak
istemekte ve onların ürünlerini Fransa'da satışını
yapma istemektedir. Konusunda uzmanlaşmış ve
2003 ten bu yana hizmet veren firma, potansiyel
partnerin dekorasyon ve mimari açıdan kaliteli
ürünler yapıyor olmasını tercih ettiğini belirtmiştir.

BRUK20140204001
Plastik Geri Dönüşümü Yapan İngiltereli
Firmanın Tedarikçi Arayışı
İngiltere' de bir KOBİ, plastiğin geri dönüşümü ile
ilgili faaliyet göstermektedir ve bu konuda
uzmanlaşmıştır. 20 yıllık deneyime sahip firma film,
rijit veya dönüşümü sağlanabilecek diğer tüm plastik
atıkları tedarik edebilecek firmalar aramaktadır.
BRFR20140219001
Fransız KOBİ'nin Galvanizle Çalışan Taşeron
Arayışı
Fransız bir KOBİ, eczacılık sektöründe faaliyet
gösteren büyük firmalara hava işleme (air treatment)
ile ilgili üretim yapmaktadır. Firma, laboratuvar
ekipmanlarında metal çerçeveler üretebilmek için
galvaniz levha işiyle uğraşan taşeron firmalar
aramaktadır.
BRIT20131210006
Enerji ile İlgili Çalışan İtalyan Firmanın
Distribütörlük Teklifi
Deneyimli ve sertifikalı İtalyan firma enerjiyle ilgili
birçok sektöründe uzmanlaşmıştır. Firma daha çok
yapılarda enerjinin etkileriyle ilgili(çatılar,
izolasyonlar, solar alanlar, ısıtma ve soğutma
sistemi, ahşap evler) çalışmaktadır. Firma konuyla
alakalı İtalyan pazarına girmek isteyen firmalara
distribütörlük hizmeti vermek ve bu bağlamda
işbirliği yapmak istemektedir.
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Ticari İşbirliği / Teknoloji Transferleri

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

Teknoloji İşbirlikleri
11 ES 23D2 3KMG
Farklı Uygulamalar için Polimer İçeren Köpük
Prosesi
İspanyol araştırma grubu yepyeni bir geri dönüşüm
prosesi geliştirmiştir. Farklı tip plastik malzemeleri
(EVA, polietilen, polipropilen, poliüretan, köpük,
kauçuk ve bunların kullanıldığı herhangi bir materyal)
kolay ve ekonomik olarak dönüşüm metodu, farklı
sektörler ve uygulamalar için kullanılabilmektedir.
Araştırmacılar teknolojilerini lisans ile pazara
sunacak ortaklar aramaktadırlar.
12 FR 38n0 3QCX
Hidrojen Depolama ve Hidrojen Yakıt Hücreleri
Sistemleri için Entegre Edilebilir Yüksek Basınçlı
Tüpler
İngiliz grup şirketinin yan şirketi olan Fransız firma,
akaryakıt ile çalışan motorlar için yüksek basınçlı
tüplerde uzmanlaşmıştır. Firma, hidrojen depolama
ve hidrojen yakıt hücre sistemleri endüstrisi için
yüksek basınçlı tüp ile yakıt hücresi üretebilecek
ortaklar aramaktadır. Ar-Ge merkezleri ve yakıt
hücresi üreticileri ile teknik ortaklık veya teknik
destekli ticari anlaşma yapılmak istenmektedir.

TONL20130827002
İnşaat ve Yapı Uygulamaları için %100 Biyo-Bazlı
Fiber Takviye Edilmiş Çimento Paneller
Yenilikçi bağlama teknolojisi bazlı bir Hollandalı
şirket inşaat ve yapı uygulamaları için %100 Biyobazlı fiber takviye edilmiş çimento paneller üretim
teknolojisi geliştirmiştir. Biyokütleden selüloz fiberler
içeren malzemeyi baz malzemeye katan bu teknoloji
ile Hollandalı şirket yeni uygulamalar geliştirmek
isteyen endüstriyel şirketler arayışındadır. İnşaat
sektöründen şirketler ile lisans anlaşması yapılmak
istenmektedir.
12 GR 49R5 3R7L
Hidrojen Yakıt Hücresinden Güç Üretici
Jeneratör
Yunan bazlı üretim şirketi, yenilikçi bir hidrojen yakıt
hücresi güç sistemi tasarlayıp geliştirmiştir.
Avantajları çalışırken sessiz olması, küçük boyut, az
ağırlık, 0 emisyonlu olması, minimum bakıma ihtiyaç
duyması, güvenilir ve stabil olup hızlı çalıştırılabilir
olmasıdır. Firma ticari ortaklık ve teknik ortaklık
düşünmektedir.

12 MK 82EX 3OID
Kompakt Ekonomik ve Enerji Verimli Baskı
Konsepti
Makedonya'dan küçük bir araştırma ve üretim şirketi,
yepyeni kompakt ekonomik ve enerji verimli baskı
konsepti geliştirmiştir. Bu konsept ile farklı tipte ve
eğimli yüzeylerde baskı yapılabilmektedir. Firma,
paketleme ve baskılama sektöründen üreticiler,
üretim organizasyonları ve mühendislik firmaları ile
lisans anlaşması, teknik destekli ticari anlaşma veya
teknik ortaklık yapmak istemektedir.

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

Solarexpo - Greenbuilding

07-09 Mayıs 2014

Milano

İTALYA

2

ISK Sodex 2014

07-10 Mayıs 2014

İstanbul

TÜRKİYE

3

37. Yapı Fuarı / Turkey Build İstanbul 2013

06-10 Mayıs 2014

İstanbul

TÜRKİYE

4

Project Katar Yapı Fuarı

12-15 Mayıs 2014

Doha

KATAR

5

Erbil Machinex

14-17 Mayıs 2014

Erbil

IRAK

6

58. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

24-26 Mayıs 2014

Abuja

NİJERYA

7

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

Doha

KATAR

8

Saudi Energy

26-29 Mayıs 2014

Riyad

S.ARABİSTAN

9

Inter Clima-Tech

12-14 Haziran 2014

Kahire

MISIR

10

Intersolar

07-10 Temmuz 2014

San Francisco ABD

11

Enersolar

16-18 Temmuz 2014

Sao Paulo

BREZİLYA

12

IFT Energy

22-24 Temmuz 2014

Abuja

NİJERYA

13 Batımat ExpoVivenda Uluslararası Yapı Fuarı

04-07 Ağustos 2014

Buenos Aires

ARJANTİN

14 2. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

28-31 Ağustos 2014

Akra

GANA

15 11. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

18-22 Eylül 2014

Addis Ababa

ETİYOPYA

16

AHR Expo Mexico 2014

23-25 Eylül 2014

Meksiko

MEKSİKA

17

WindEnergy Hamburg

23-26 Eylül 2014

Hamburg

ALMANYA

18

HVAC Fair

26-27 Eylül 2014

Brüksel

BELÇİKA

19

International Exhibition of Power Engineering and Ecology 30 Eylül-05 Ekim 2014

Plovdiv

BULGARİSTAN

20

Solar Energy

14-16 Ekim 2014

Birmingham

İNGİLTERE

21

Chillventa Almanya

14-16 Ekim 2014

Nurenberg

ALMANYA

22

Iran HVAC&R

16-19 Ekim 2014

Tahran

İRAN

*Sürekli güncellenmektedir.
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