ESSİAD
e-bülten
1990

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

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

ESSİAD
e-bülten
01/06/2014-30/06/2014
Sayı:40

ESSİAD
e-bülten

Başkan'dan
Değerli ESSİAD Üyeleri,
ESSİAD Dostları,
Sıcak yaz aylarına rağmen
derneğimiz bütün hızıyla
çalışmalarına devam
etmektedir. Bu çalışmalarda
üyelerimizin katkılarını
görmek bizler için ayrıca bir
s e v i n ç k a y n a ğ ı
oluşturmaktadır.
E-bültenimizin Haziran sayısı da bu çalışmalarla
doludur. Yoğun çalışmalar kapsamında üye
ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda,
Ege'nin önde gelen beş firması ziyaret edilmiştir.
Benzer bir ziyaret de sektördeki diğer firmalara
yapılmaktadır. Bu kapsamda üç firma ziyareti
gerçekleştirilmiştir.
Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu öğrencilerini
kapsayan teknik geziler devam etmektedir.
Laboratuvar mahiyetinde olan bu geziler
öğrencilerimizin teknik bilgi ve görgülerini
arttırmakta, iş hayatındaki yarınlarına
hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır. Aynı paralelde
sayılabilecek “2014 Yılı Eğitim Takvimi” üzerindeki
çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu çalışma
yalnız öğrencileri değil, mesleklerine devam etmekte
olan teknik elemanları da kapsamaktadır. Bu
çalışmanın temel amaçlarından biri üniversitelerimiz
ile sanayi kuruluşları arasındaki kopukluğun
giderilmesi, bilgi akımı için gerekli işbirliğinin tesisi,
çalışma hayatına atılmış olan teknik elemanların bazı
konulardaki bilgi eksikliklerinin giderilmesidir. Diğer
bir amacı da tesisat konularında çalışmak arzusunda
olan öğrencilerimizin, daha üniversite yıllarında iken
gerekli teknik bilgiler ile donatılmasının teminidir.

kalmayacak, buna paralel olarak ürün tasarım ve
geliştirme konularında çok geniş olanaklar
sunacaktır. Bugün Ar-Ge birimi olmayan veya yeterli
seviyede bulunmayan firmalar da bu sayede ilgili
birimlerini kuracak, geliştirecek ve Türkiye ve Dünya
piyasasına yepyeni “Türk Malı+Türk Tasarımı”
ürünler sunacaktır. Aynı çalışma, teknik eleman
istihdamına da müspet yönde yansıyacaktır. Bu
çalışmaların bir an önce tamamlanmasını ve
laboratuvar bünyesinde gerçekleştirilecek olan
akustik ölçümlerin bir an evvel hayata geçmesini
arzu etmekteyiz.
Ramazan ayını yaşadığımız bugünlerde, bu
gelişmeler bizler için büyük bir sevinç ve gurur
kaynağı olmaktadır. Adı her ne kadar “Ege Soğutma
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği” olsa da
ESSİAD, ülkemizin bütün ısıtma - soğutma havalandırma ve klima sektöründe çalışan
firmalarını kucaklamakta, her geçen gün daha da
büyümeye devam etmektedir.
Bu vesile ile hepinizin mübarek Ramazan'ını ve
yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı kutlar,
saygılarımı sunarım.
Saygılarımla,
Murat ÜMMAN
Yönetim Kurulu Üyesi

EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı ile ilgili
olarak 17 Haziran 2014 tarihinde bir Yönetim Modeli
Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. EHİS Akredite Test ve
Analiz Laboratuvarı Projemizin çalışmaları
tamamlandığında yalnız bölgemizin değil ülkemizin
bir yüz akı olacaktır.
Statik ve dinamik ısıtıcı ve soğutucu elemanların,
klima santrallarının, soğutma gruplarının
deneylerinin ve kapasite sınıflandırmalarının
yapılacağı bu laboratuvar; yalnız bu sektörde çalışan
firmaların dışa bağımlılığına son vermekle
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EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Yönetim Modeli Çalıştayı
17 Haziran 2014 Tarihinde Tepekule'de Gerçekleştirildi

Derneğimiz tarafından yürütülen, İzmir Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenen sektörümüzün Ar-Ge ve
yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve rekabet
gücünün arttırılması amacıyla kurulacak olan
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma
(EHİS) Sektörüne Yönelik Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projemiz ile ilgili çalıştay düzenlenmiştir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği
çerçevesinde yürüttüğümüz UR-GE Projemiz
kapsamında EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı
Yönetim Modeli Çalıştayımız 17 Haziran 2014
tarihinde Tepekule Konge ve Sergi Merkezi'nde T.C.
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve
Kümelenme Destekleri Dairesi Uzmanı Sayın H. Şafak
BOZKIR, İzmir Kalkınma Ajansı İzleme ve
Değerlendirme Birim Uzmanları Sayın Sinem
ÖZDEMİR DURMUŞLAR, Program Yönetim Birimi
Uzmanı Sayın Arın HÜNLER, Planlama Birim
Uzmanları Sayın Esra Sermin ATA ve Evren UYGUR,
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güniz
GACANER ERMİN, MMO Genel Sekreteri Sayın Melih
YALÇIN, Proje Ortaklarımız EBSO ve Ege Üniversitesi
temsilcileri, derneğimizin Onursal Başkanı Sayın Erol
ERTAŞ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, TTMD, SOSİAD
ve sektör temsilcilerimizin katılımları ile düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Hakan
SEMERCİ'nin açılış konuşması ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in laboratuvar projemiz ile ilgili tanıtım
sunumu ile devam eden çalıştay kapsamında; EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı'nda
uygulanabilecek olan yönetim modelleri, laboratuvarın iş modeli, tanıtım ve hizmet verme süreci, personel
görev tanımları gibi önemli konular hakkında Danışmanımız Sayın Hakan ZOBU tarafından sunum
gerçekleştirilmiştir.
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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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Tarafından düzenlenen
1. Ulusal Test ve Muayene Çalıştayı 13 Haziran 2014 Tarihinde Gebze'de Gerçekleştirildi
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Sayın Davut KAVRANOĞLU, Sanayi Genel Müdürü
Sayın İbrahim KILIÇASLAN, TSE Başkanı Sayın
Hulusi ŞENTÜRK, 14 sektörden firma ve sivil toplum
kuruluşu temsilcilerinin katılımları ile düzenlenmiştir.
Derneğimizi temsilen EHİS Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projemizin Koordinatörü Sayın Ayşegül
SEVER MENKÜ'nün katıldığı TSE Gebze Kalite
Kampüsü'nde düzenlenen çalıştayda; Türkiye'deki
laboratuvar envanterinin tespiti ve yurtdışındaki
testlerin Türkiye'de uygulanabilmesi için izlenmesi
gereken politikalar masaya yatırılmıştır.

İSİB Masa 6 Çalışmalarında Kümelenmenin Önemi Vurgulandı
Kümelenme ile rekabet gücü yaratma konusunda
çalışmalarına devam eden İSİB Masa 6 Çalışma Grubu,
geçmiş dönem Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu
Başkanımız Sayın Metin AKDAŞ ve geçmiş dönem
Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Sayın Mustafa E.
DERYAAŞAN'ın katılımları ile 12 Haziran 2014 tarihinde
dernek merkezimizde toplantı gerçekleştirmiştir.
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ve Proje Uzmanımız Sayın Servet GİRGİN'in de yer aldığı toplantıda;
küme oluşumlarına ilişkin anayasanın tanımlanması amacıyla; etik ilkeler ve çalışma koşulları ile uluslararası
pazarlarda çalışma yöntemleri hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sektörün durumu ve
kümelenme yapısının incelenmesine yönelik anket hazırlanmasına karar verilmiştir.
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İnsan Kaynakları Danışmanlık Programı ile
Profesyonellerin Biraraya Getirilmesi Hedefleniyor

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE
Projemiz kapsamında İnsan Kaynakları Danışmanlık
Programı'nın hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
İnsan Kaynakları Danışmanlık Programı ile şirketlerde
ikili görüşmeler gerçekleştirilerek mevcut durum tespiti
yapılacak ve ilgili departmanların ihtiyaç analizinin
yapılması sonrasında anketler uygulanacaktır.
Değerlendirme ve raporlama aşaması sonrasında
firmalarda efektif çalışan sayısı ve doğru işe doğru
personelin yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.
İnsan Kaynakları Danışmanlık Programı'ndan yararlanmak isteyen üyelerimizin dernek merkezimiz ile
iletişim kurmaları gerekmektedir.
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik
Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.

ACI KAYBIMIZ
Derneğimizin değerli üyelerinden Tunç Tesisat Müh. ve Tic. firmasının sahibi Sayın Tufan TUNÇ, uzun süredir
tedavi gördüğü hastalığının ileri safhasında 16 Haziran 2014 vefat etmiş olup, doğum günü olan 17 Haziran
tarihinde Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verilmiştir.
Tecrübesini ve bilgisini severek paylaşan, sektöre katkı koyan değerli büyüğümüzü her zaman özlem ve
saygıyla anacağız, yokluğunu hep hissedeceğiz.
ESSİAD ailesi olarak değerli büyüğümüz Sayın Tufan TUNÇ'a Tanrıdan rahmet, ailesi ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.
ÖZGEÇMİŞ
1949 yılında dünyaya gelen Tunç, Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun
oldu. SSK Konya ve Mersin hastanelerinde şantiye şefliği ve özel sektör deneyiminin ardından 1976 yılında kurduğu Tunç Tesisat
Mühendislik ve Tic. firmasında proses tesisatları ile ısıtma, soğutma, klima tesisatları konularında birçok binanın proje ve
taahhüdünü gerçekleştirmiştir.
Derneğimizin değerli üyelerinden olan Sayın Tufan TUNÇ, derneğimiz de dahil olmak üzere Ege Bölgesi Sanayi Odası İnşaat
Tesisat Sanayi Meslek Grubu, MMO, TTMD, İTO, MTMD gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev almıştır.
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Üye Ziyaretlerimiz

Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ve Proje Uzmanımız Sayın Servet GİRGİN'in katılımları ile dernek
üyelerimizden Doğu İklimlendirme Ekipmanları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vehbi AKYAR, Ergül
Teknik Soğutma ve Mutfak Dek. San. İth. İhr. Ltd. Şti. Firma Sahibi Sayın Halil GÜLADA, İmeksan İzmir
Menfez Klima San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güven TOSUN, RD Grup Ltd. Şti. Şirket Ortağı
Sayın Kemal KILIÇ, Ref Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. Şirket Ortakları Sayın İbrahim İŞBİLEN, Sayın Can İŞBİLEN
ziyaret edilmiştir.
İlgili ziyaretlerde dernek faaliyetlerimiz ve yürütmüş olduğumuz projeler ile birlikte dernek üyelerimizin II. URGE Projemize katılımları ve Katar'dan getirilmesi planlanan alım heyeti organizasyonumuz hakkında
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

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

Sektör Ziyaretlerimiz

Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ve Proje Uzmanımız Sayın Servet GİRGİN'in katılımları ile sektör
firmalarımızdan Mondial Group S.R.L. Fabrika Müdürü Sayın Roberto Sorisio, Trio İklimlendirme Makinaları
San. ve Tic. Ltd. Şti. Mak. Müh. Sayın Deniz ZEYBEL ve Fırat İNAN, Ünbak Profil Makina San. Ltd. Şti. Genel
Müdürü Reşat AKÇAKIR ziyaret edilmiştir.
İlgili ziyaretlerde dernek faaliyetlerimiz ve yürütmüş olduğumuz projeler ile birlikte firmaların derneğimize
üyelikleri hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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Teknik Gezi
Tire Süt Kooperatifi, Dinamik Isı A.Ş., Tire Organize Sanayi Bölgesi / 05 Haziran 2014
ESSİAD Okuldan İşe Projemizin teknik gezi faaliyetleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile birlikte Tire Organize Sanayi Bölgesi, Tire Süt Kooperatifi ve Dinamik Isı
A.Ş. ziyaret edilmiştir.

Dinamik Isı A.Ş.

Tire Süt Kooperatifi

Tire Organize Sanayi Bölgesi

Tire Süt Kooperatifi

Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katılımları ile gerçekleştirilen ziyaretlerde
öğrenciler sektörümüzde üretilen cihazlar ve üretim aşamaları ile ilgili bilgi almışlardır.
Tire Süt Kooperatifi, ülkemizde örneği az rastlanır çalışmalardan birini gerçekleştirerek üreticiden tüketiciye
malın doğru ve kaliteli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır. Yine bu kapsamda hayata geçirmeyi
planladıkları "Bizim Çitflik Projesi" ile birçok üreticinin ortak kullanabileceği süt sağım tesisi, biyolojik arıtma
tesislerini bölgemize kazandımayı planlamaktadırlar.
Ayrıca üniversite öğrencileri ile işbirliği yaparak evlere her gün taze süt dağıtımını amaçlayan "Alo Süt
Projesi"ne ortak olacak öğrencilere çağrı yapmaktadırlar.
Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sayın Galip DURMUŞ, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Sayın Mahmut
ESKİYÖRÜK, Dinamik Isı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin AKDAŞ ve Fabrika Müdürü Sayın Recep
ETİ'ye misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi sunarız.
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SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

EĞİTİM TAKVİMİ
2014
Eğitimler
Isı Transferi ve Termodinamik
Dış Ticaret Finansmanı

Süre/Gün
1
1

Kurumsal Kaynak Planlaması - ERP

1

Soğutma Sistemlerinde Enerji/Ekserji Verimliliği ve Yönetimi
Sosyal Medya Pazarlama

1
1

*ESSİAD, eğitim programında ve içeriklerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
**Eğitim tarihleri ile ilgili dernek merkezimizden bilgi alabilirsiniz.
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KURUMSAL ÜYELİK
2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulumuz olarak
ESSİAD kurumsal yapısının geliştirilmesi ile ilgili
çalışmalarımız devam etmektedir.
Kurumsal kimliğe geçişimizdeki amaç
derneğimizin dolayısıyla üyelerimizin
güçlenmesidir. Bu çalışmalar ile derneğimize
üyelerimizin daha çok sahip çıkması ve sektörel
platformlarda, dernek çalışmalarımızda daha
fazla üye tarafından temsil edilmesi
hedeflenmektedir.

ESSİAD
e-bülten
Derneğimize mali katkı sağlayacak olan
www.essiad.org.tr web sitemizde oluşturulan
reklam alanlarında, firma reklamlarınız ile
tanıtımınızı yaparken, derneğimize destek
olabilirsiniz.
Reklam alanlarımız sizlerden gelecek taleplere
göre değerlendirilmekte ve ilgili alanlarda kayan
reklamlar şeklinde yayınlanmaktadır.
Web sitesi reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı
bilgiyi dernek merkezimizden alabilirsiniz.

Bu nedenle, kurumsal üyelik ile ilgili
desteklerinizi talep ederiz.

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

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

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

Sayman’dan
Hatırlatma
Ödemelerin zamanında yapılması amacıyla geçmiş dönem aidat ödemelerini yapamamış olan
üyelerimizin ödemeleri konusunda dernek merkezimizle irtibat kurmalarını önemle rica ederiz.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden;
Sayın A. Emre AKDOĞAN,
Sayın Ahmet TAŞLIOĞLU,
Sayın Ali Kemal DUMAN,
Sayın Arif HEPBAŞLI,
Sayın Burak Serkan ÇAKIR,
Sayın Buray ALBAŞ,
Sayın Erdal TEKAN,
Sayın Murat ÜNLÜ,
Sayın Musa Ferit ÖZKAN,
Sayın Seda YILDIZ,
Sayın Yusuf TÜRKOĞLU,
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ömür
DÜZTAŞ'ın doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu
seneler dileriz.

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.

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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TÜSİAD, SEDEFED ve Sabancı Üniversitesi Tarafından
Dördüncüsü Düzenlenen Rekabet Gücü Ödülü Kapsamında
“Büyük Ölçekli İşletme İmalat Kategorisi 2013 Ödülü”nü ODE Yalıtım Kazandı
1985 yılında kurulan ODE, Sektörel Dernekler
Federasyonu (SEDEFED) ile TÜSİAD-Sabancı
Üniversitesi Rekabet Forumu tarafından düzenlenen
Rekabet Gücü Ödül Töreni'nde “Büyük Ölçekli
İşletme Kategorisi 2013 Ödülü”nü kazandı.

sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. ODE kurulduğu
günden itibaren her zaman yolunu çizerken
çalışanlarının, sektörünün ve ülkesinin gelişimini
gözetmiş, bu yönde cesur adımlar atmaktan
çekinmeden yenilikleri hayata geçirmeyi ilke
edinmiştir. Bu yolda ilerlerken, aldığımız değerli
ödüller bizi hem gururlandırıyor hem de gelecek
hedeflerimiz için güç ve cesaret veriyor” dedi.
Tören sonundaki toplu aile fotoğraf çekimine
ODE'nin tüm çalışanlarıyla birlikte katılan Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Orhan TURAN yaptığı
değerlendirmede ODE'nin bu başarıyı aynı
zamanda bir sorumluluk olarak gördüğünü ve
Türkiye'yi artık yurtdışındaki benzer etkinliklerde
temsil etmek için çalışacaklarının altını çizdi.

Üretici kimliğine 18 yıl önce kavuşan ODE, şimdiye
kadar bu ödülü alan en genç üretici firma olma
özelliğini taşıyor. Büyüme, ihracat, katma değer,
insan kaynakları, finansal kaynaklar, inovasyon
tasarımı, teknoloji, liderlik, sürdürülebilir strateji gibi
birçok bileşenin değerlendirildiği yarışmada süreç bu
yıl 30 firma ile başladı. Şirketlerin bu kriterleri iş
akışlarına yüzde yüz yansıtmasının ve özellikle tüm
ekibi tarafından benimsenmesinin de önemli kıstas
olduğu yarışmanın başvuru sürecinde ODE ekibinin
görüşleri de jüri tarafından değerlendirmeye
alınmıştı.
Yarışmanın jürisinde yer alan Sabancı Üniversitesi
Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Dilek ÇETİNDAMAR
ödül kazanan firmaları sahneye davet ederken jüri
heyeti olarak seçim sürecinde firmaların
başarılarından büyük bir gurur duyduklarını
belirterek ödül alan firmaların Harvard'da “Case”
olarak okutulabilecek kadar başarılı olduklarına
dikkat çekti. Yalıtım sektöründe bu ödülü ilk
kucaklayan şirket olan ODE adına ödülü Türk Girişim
ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Sayın
Süleyman ONATÇA'dan alan Mali İşler Genel Müdür
Yardımcısı Sayın Kemal Direk “Türkiye'nin % 100
yerli en büyük yalıtım üreticisi olarak 29. yılımızı
sürdürdüğümüz bu günlerde aldığımız bu değerli
ödül bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu.
Bizi bu ödüle layık gören saygıdeğer jüri üyelerine

SEDEFED, TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi
Rekabet Forumu tarafından düzenlenen Rekabet
Gücü Ödülleri'nin Büyük İşletme Kategorisi'nin
önceki kazananları arasında İÇDAŞ, Bilim İlaç ve
BRİSA bulunuyor.
Hedef 2018'e Kadar Her Yıl En Az %25 büyüme
Hem yapı hem endüstriyel
yalıtımda Türkiye'nin uzmanı
ODE, son yıllarda yurt dışı
faaliyetlerini de hızlandırdı.
Alanında dünyanın en büyük
sektörel buluşmalarına
Türkiye'den katılan tek firma olarak global pazardaki
iddiasını her geçen gün artıran ODE, aralarında Şili,
Brezilya, Belçika, Bosna Hersek, Sri Lanka, Uruguay
ve Rusya gibi ülkelerin de olduğu 68 pazara ihracat
yapıyor. Türkiye'yi dünyanın 5 kıtasında temsil eden
ODE, 2014 sonuna kadar ihracat yaptığı ülke
sayısını 75'e yükseltmeyi hedefliyor. Şu anda dört
üretim tesisinde % 100'lere varan kapasite ile
çalışan ODE önümüzdeki 3 yıl içinde Eskişehir'de
hayata geçireceği yeni üretim tesisleri için de
hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz 2 yılda %60
büyüme performansı sergileyen ODE, 2018 yılına
kadar her yıl en az % 25 büyüme hedefliyor.
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Mitsubishi Electric'ten Sıradışı Bir Kampanya
Yeni Kirigamine Klima Alan 10 Talihli ve 3 Yetkili Satıcı Japonya Seyahati Kazandı
Üstün ve öncü teknolojisiyle öne çıkan firmalardan
olan Mitsubishi Electric Türkiye'nin klima sistemleri
şirketi KlimaPlus, Sezonsal Verimlilik kriterlerine
göre soğutma ve ısıtmada A+++ enerji sınıfında yer
alan, özel filtre sistemi Plasma Quad, bulunduğunuz
yeri ve uzak noktalardaki sıcaklıkları algılayan 3D isee Sensör ve hava akımı yönlendirme sistemleri ile
fark yaratan Yeni Kirigamine Klimaların lansmanında
sıra dışı bir kampanyaya imza attı.

Yeni Kirigamine, Mitsubishi Electric tarafından
Japonya'da ferah havasıyla ünlü Kirigamine
Tepeleri'nden ilham alınarak geliştirildi. Bu yeni nesil
klimalar için “Kim demiş klima sizi Japonya'ya
uçurmaz diye?” sloganı ile bir kampanya düzenlendi.
Kampanya kapsamında 15 Mart 2014 tarihine kadar
Kirigamine Klimalardan satın alanlar arasında çekiliş
yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan
çekilişle belirlenen 10 talihli ve kampanya dönemi
boyunca en çok Kirigamine Klima satışı yapan 3
KlimaPlus bayisi Japonya seyahati kazandı. 27
Mayıs - 2 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen
Japonya seyahatinin rotasında; ülkenin en gözde
şehirleri Tokyo, Shizuoka, Osaka ve Kyoto,
Mitsubishi Electric Shizuoka Fabrikası ve üretilen
tüm Kirigamine Klimaların sergilendiği showroom
vardı.

olan Osaka ve dünya miras alanı ilan edilen
Kinkakuji Tapınağı'na sahip, geleneklerin beşiği olan
eski başkent Kyoto şehirlerini keşfetti. Shizuoka'dan
Kyoto'ya geçişte ünlü “Shinkansen” hızlı treni
kullanıldı.

Gezi boyunca Fuji Dağı, Hakone volkanik
manzarası, antik kraterlerin bulunduğu Owakudani,
Ashi Gölü, Golden Pavillion, Kinkakuji Tapınağı,
Kyoto İmparatorluk Sarayı, Nijo Kalesi gibi
Japonya'nın pek çok önemli ve tarihi yeri görüldü.
Gezide 92 yıldır çığır açan yeni teknoloji ve ürünleri
hizmete sunan Mitsubishi Electric'in Tokyo'da
bulunan binası ve Shizuoka'daki fabrikası da ziyaret
edildi.

Yeni Kirigamine Kampanyasını Kazanan 10
Talihli Ve 3 Bayi Japonya'yı Keşfe Çıktı
Mitsubishi Electric'in Yeni Kirigamine Klimaları'na
özel Japonya tatilini kazananlar, seyahat boyunca
dünyanın en büyük kenti Tokyo, Fuji Dağı ile ünlü
Shizuoka,
Japonya'nın başkenti Tokyo'ya
taşınmadan öncesine kadar ülkenin merkezi rolünde
12
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Üntes'ten Santrifüj Kompresörlü Soğutma Grupları

İklimlendirme alanında öncü olan Üntes, santrifüj chiller ile ilgili yaptığı uzun araştırma ve çalışmalar
sonucunda geniş ürün yelpazesine Santrifüj Chiller'i de ekledi.
Tek kademeli kompresör ile 4200 kW kapasiteye, çift kademeli kompresör ile 8400kW kapasiteye kadar
soğutma olanağı sağlayan santrifüj chiller; kullandığı çevre dostu R134A soğutucu gazı, opsiyonel değişken
hız sürücüsü teknolojisi (frekans invertörü) kullanımı ile büyük projelerin ilk yatırımlarında maliyet ve enerji
verimlilik avantajı sağlamaktadır.

1. Tek kademeli kompresör

2. Çift kademeli kompresör

Global sektörde kalitesini sahip olduğu AHRI, CE, ISO 9001 vb. belgeleri ile ortaya koyan santrifüj chillerler;
 Dişli tahrikli santrifüj kompresör ile yüksek fan devirlerinde doğrudan
tahrikli ağır ve büyük sistemlere göre daha az titreşime olanak
sağlamaktadır.
 Çoklu chiller kontrol sistemi ile 16 chillere kadar grup kontrolü kolaylıkla

sağlanabilmektedir.
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Bina ve yapıların değişken iç yüklerine, dış hava sıcaklıklarındaki
dalgalanmalara ve cephe farkı ile oluşan yük farklılıklarına %10-%100
aralığında yapabildiği kapasite kontrolü sayesinde cevap
verebilmektedir.
Değişebilir deşarj difüzör geometrisi ile, düşük yüklerde chillerin durma
ve dalgalanmasına olanak vermeden, alanı daraltarak gazın aynı
debide geçmesini sağlayabilmektedir.
14-40°C aralığında kondenser giriş suyu sıcaklığı sağlayabilmektedir.
Gelişmiş elektronik genleşme valfi, hassas soğutucu akışkan debi kontrolü, acil durumlar
ve bakım süreçlerinde maksimum kolaylık sağlayan pozitif basınçlı kapama imkânı
sağlamaktadır.
Alçak (380V-440 V) ve orta gerilime (11 kV) ihtiyaç duyulan projeler için üretim yapılabilmektedir.
Kondenserden alınan bir miktar sıvı soğutucu gazın direk olarak deşarj alanına enjekte edilmesi ile, sıvı
damlalarının ses enerjisini absorbe etmesiyle kompresörün toplam ses seviyesinde azalma
sağlanmaktadır.
Santrifüj Chiller en yeni teknolojilerden biri olan yarı hermetik kompresörün avantajlarını da sağlamaktadır,
yarı hermetik sistemde; kompresör ve elektrik motoru ayrı kaplarda ve direkt bağlantılı olarak çalışmaktadır.
Yarı hermetik kompresörlerin en önemli avantajlarından biri açık kompresörlerde kullanılan mil sızdırmazlık
elemanının olmamasıdır. Mil sızdırmazlık elemanları; pislikten, yağlamadaki kısa süreli bir aksaklıktan,
sistemde toplanabilecek aşındırıcı herhangi bir şeyden (çapak vb.) ve kaba kullanımdan doğabilecek fiziksel
hasardan vb. nedenlerden etkilenebilirler.
Fabrikada bulunan test yataklarında, ihtiyaç duyulan projeler için opsiyonel olarak tam yük ve kısmi yüklerde
test yapılma imkânı bulunmaktadır.
Regnum Carya Golf & Spa Resort, Doğu İklimlendirme ile Nefes Alıyor
Havalandırma ve İklimlendirme sektöründe ekipman ve cihaz grubu olmak
üzere iki ana grupta 120 farklı çeşit ürün üreten Doğu İklimlendirme,
Türkiye'nin önde gelen firmalarına hizmet sunmaya devam ediyor. Son
örneklerden biri de misafirlerine yeşil bir dünya vaat eden, henüz inşaat
aşamasında LEED's sertifikasına aday olan, Antalya Belek'te faaliyet
gösteren Regnum Carya Golf & Spa Resort!
Uzun yıllar Carya Golf Club olarak golf turizmine yön veren, daha sonra deneyim ve birikimlerini otelcilik
alanına kaydıran Öztürk Şirketler Grubu'na ait olan tesisin akustik panjur ve hava dağıtım ekipmanları
(menfezler ve difüzörler) Doğu İklimlendirme imzasını taşıyor.
2

İzmir'de 45.000 m 'lik alanda üretim yapan Doğu İklimlendirme A.Ş. Genel Müdürü Sayın Seçkin Tuncer
ERDOĞMUŞ, Akustik Panjurlar ile bina dışındaki soğutma gruplarından kaynaklanan ses seviyelerinin konfor
şartlarına indirildiğini; otel için toplamda 10 km uzunluğunda da Lineer Slot Difüzör kullanıldığı bilgisini verdi.
Bu ürünler ile hem mimari gereksinimlerin hem de tesisteki iklimlendirilmiş hava ile konfor şartlarının
sağlandığını vurgulayan Sayın Erdoğmuş, DOĞU İKLİMLENDİRME'nin yılbaşından bu yana Antalya ve
çevresinde genellikle 5 yıldıza sahip 24 tesiste ürünlerinin tercih edildiğini belirtti.
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EBSO'dan İzmir'e Mükemmel Armağan
Ege Bölgesi Sanayi Odası, üyelerine verdiği
hizmetlerin kalitesi ve standartları sürekli yükselten
çalışmalarıyla bir kez daha öncü konumunu
perçinledi. EBSO, İzmir'e tam 12 yıl aradan sonra
Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü'nü kazandırdı.
EBSO aynı zamanda kamu kategorisindeki büyük
ödülün ilk sahibi oldu.

Ege Bölgesi'ndeki kurum ve kuruluşların başarılı
çalışmalarını duyurmak, bilgi ve deneyimlerini
paylaşmak, firmaları EFQM Mükemmellik Modeli
çerçevesinde değerlendirerek ödüllendirmek
amacıyla KalDer İzmir Şubesi'nin düzenlediği Ege
Bölgesi Mükemmellik Ödülü'nü bu yıl Ege Bölgesi
Sanayi Odası aldı.
İzmir'e tam 12 yıl aradan sonra büyük ödülü
kazandıran ve kamu kategorisinde verilen ilk ödülün
sahibi olan EBSO, geçen yıl ilk kez aday olduğu ödül
sürecinden de Ege Bölgesi Kalite Başarı Ödülü
alarak çıkmıştı. EBSO aynı yıl Ulusal Kalite
Kongresi'nde mükemmellikte yetkinlik 4 yıldız
belgesi alarak ödül yolculuğunda emin adımlarla
yürüdüğünü göstermişti.
EBSO, Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü ile KalDer
tarafından verilen bu ödülü Ege'deki oda ve borsalar
arasında ilk kazanan kurum olurken, gözünü Kasım
ayında verilecek Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne
dikti. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Ender YORGANCILAR, EBSO'nun
bu ödülle Türkiye genelinde oda ve borsalara örnek
olduğunu söyledi.

Ege BölgesiMükemmellik Ödülü özel sektör
kategorisinde 2002 yılında Pınar Süt, 2005 yılında
da Denizli'deki Erbakır Elektrolitik Bakır Mamülleri
A.Ş.'ye verilirken, aradaki 9 yıllık süreçte gerek özel
sektör gerekse kamuda bu ödülü alabilen kurum
olmadı. EBSO'nun ödül başvurusunun ardından
KalDer tarafından belirlenen değerlendirme ekibi
önce hazırlanan kitabı inceledi, masabaşı uzlaşı
toplantıları yaptı. İkinci aşamada EBSO'ya yapılan
saha ziyaretleri ve tüm birimlerde çalışan personelle
görüşmelerin sonuçları ödül jürisine sunuldu. Jüri,
yaptığı değerlendirmede Ege Bölgesi Mükemmellik
Ödülü'ne Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı layık buldu.

EBSO Meclis Başkanı Sayın Salih ESEN, Meclis
Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile
personelin de marşlar ve alkışlarla eşlik ettiği tören
sırasında duygularına hakim olmakta zorlanan
Yorgancılar, “KalDer'in yerel kalite ödülleri sürecinde
İzmir'e ve camiamıza yaşattığımız sevinçten büyük
gurur duyuyoruz. EBSO'nun bu ödülü alması çok
anlamlıdır. Bu başarıda büyük payı olan bütün
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Katkılarından dolayı KalDer'e, ödül sürecindeki
değerlendiricilere ve jüriye teşekkür ediyorum. Ege
Bölgesi Mükemmellik Ödülü ilk adımdır. Bundan
sonraki hedefimiz önce Türkiye, daha sonra Avrupa
Mükemmellik Ödülü'dür” dedi.
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender
YORGANCILAR, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın
Türkiye'de, hatta Avrupa'da ilk ISO 9001:Kalite
Yönetim Sistemi belgesine sahip oda olduğunu
hatırlatırken, "ISO 10002:Müşteri Memnuniyeti ve
ISO 27001:Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi
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pekçok kalite standardına sahibiz. Uluslararası
akreditasyonumuz var. İzmirli sanayicilere Londra,
Paris, Berlin kentlerinde olduğu gibi Avrupa'daki
odaların verdiği hizmetlerin aynısını aynı kalite ve
standartlarda veriyoruz. Kalitenin EBSO'da
vazgeçilmez değerler arasında yer aldığının bir kez
daha tescillenmesi, TOBB çatısı altındaki diğer oda
ve borsalara da örnek olsun" diye konuştu.
Hedef Daima İleri
Kuruluşundan bu yana hep daha iyiye ulaşmayı
hedefleyen EBSO, sürekli iyileştirme ve geliştirme
çalışmaları yürüterek yıllar içerisinde pekçoğu ilkleri
oluşturan yönetim sistem standartları, TOBB
Oda/Borsa Akreditasyonu, süreç yönetimi ve
stratejik yönetim yaklaşımlarını uygulamaya aldı.
2010 yılından bu yana EFQM Mükemmellik Modeli'ni
bir özdeğerlendirme aracı olarak kullanan, KalDer
Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesini 2011
yılında imzalayan EBSO, süreçten elde ettiği çıktıları
ve sonuçlarını mükemmellik yolculuğunda
değerlendirerek tüm iş süreçlerinde uyguluyor.
Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü
Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü; ülkemizde ve bölgemizde kalite bilincinin yükseltilmesi ve
yaygınlaştırılması, kuruluşların kaliteye yönelik çabalarının özendirilmesi ve başarılı kalite stratejilerinin
çalışanlar arasında katılımcılık, ekip olma ve iletişimini kuvvetlendirme, Avrupa Kalite Ödülü'ne
hazırlanmalarını amaçlıyor. Kalite ödülleri, kuruluşların sadece ciro, verimlilik, fire gibi tek boyutlu
parametrelere göre değil bütün süreçleri, hedefleri ve rekabet ortamındaki konumuna göre ele aldığı ve
kuruluşların bütünsel yönetim sistemini ölçtüğü için iş dünyası içinde mükemmelliği sembolize eder hale geldi.
Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü, kullandığı EFQM Mükemmellik Modeli ile kuruluşları Ulusal ve Avrupa
Kalite Ödüllerine hazırlar.
Öz değerlendirme yaparak iyileştirmeye açık alanların tespitini sağlar.
Organizasyonun iyileştirme faaliyetlerine bakış açısını geliştirir.
Çalışanların toplam kalite bilinç düzeyinin artmasını ve pekçok kişinin hazırlıklarda rol alarak sahiplenme
duygusunu geliştirmesini sağlar.
Çalışanlar arasında etkin bir eğitim ve iletişim aracı oluşturur.
Çalışmalar sonucunda değerlendirmeleri gerçekleştiren ekip tarafından hazırlanan rapor ile kuruluşun
uygulamalarına önemli bir geri bildirim sağlanır.
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İSİB Projeleri Kitap Oluyor
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği, sektörü 2023 yılı ihracat hedeflerine taşımak
amacı ile belirlediği stratejileri ve projeleri kitaplaştırmaya başladı.
Antalya'da gerçekleştirilen Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme çalıştayında
sektörün ilerlemesini sağlayacak olan 15 proje ile yola çıkan iklimlendirme sektörü,
projelerini ilgili bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına, paydaşlarına, sektör
mensuplarına ve akademisyenlere sunmayı amaçlıyor.
İlk olarak, 15 projeden biri olan “İklimlendirme Mühendisliğinde Uzman Mühendislik
Uygulaması” projesini bir kitap haline getirdiklerini söyleyen İSİB Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Zeki POYRAZ, bir sonraki baskının ise “Türkiye Pazarının Gelişmesi İçin Firma ve
Ürün Standartlarının Yükseltilmesinin Teşviki” projesi olacağını belirtti.
Her bir projenin sektör için önemli birer adım olduğunu ifade eden Poyraz, bu kıymetli projeleri kaynak haline
dönüştürerek, hedeflerini, amaçlarını, sektör için yapılacakları tüm paydaşlar ile paylaşacaklarını kaydetti.
2012 ve 2013 yıllarında yapılan çalıştaylarla sektörün gelişimi için çok güzel fikirler ortaya çıktığını, birlik ve
beraberlik içinde Türk İklimlendirme sektörünü içte ve dışta güçlü bir konuma taşıyacaklarını ifade eden
Poyraz, projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalara hız verdiklerini, kısa vadede sonuçlarını görmeye
başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Daikin Global Trainee ile Dört Yeni Üniversite Mezunu Daikin Ailesi'nde
Daikin, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olmuş genç
yetenekleri profesyonel hayata kazandırmak için
yürüttüğü Global Trainee projesinin bu yıl 3.'sünü hayata
geçirdi. İklimlendirme sektöründeki uluslararası gücünü
gençler için benzersiz bir kariyer fırsatına dönüştüren
Daikin Global Trainee ile dört başarılı üniversite mezunu
daha Daikin Ailesi'ne katıldı.
“İlk İşiniz Pasaport Almak” sloganı ile gençlere
uluslararası deneyim edinme olanağı veren Daikin Global
Trainee Projesi'nin bu yılki kazananları; Boğaziçi
Üniversitesi'nden Sayın Ali Erdi TUĞMANER ve Sayın
Merve Gökçe SERİN, Koç Üniversitesi'nden Sayın Nalan
AKALIN ile Sabancı Üniversitesi'nden Sayın Çağla Ekin SOSYAL oldu. Yapılan uzun değerlendirmelerin
ardından jüri karşısında kendilerini ifade etme başarısı gösteren bu dört gencin, Daikin bünyesindeki kariyer
yolculuğu başladı. Bir yıl boyunca farklı departmanlarda hem eğitim alma hem de çalışma olanağı yakalayan
başarılı gençler, Daikin Europe ve Daikin Türkiye bünyesinde yönetici adayı olarak çalışmaya devam
edebilecek.
Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?
Her yıl dört başarılı gence Daikin dünyasının kapılarını açan Daikin Global Trainee’ye başvurular, şubat ayı
ndan itibaren başlıyor. Bu özel programa katılmak için www.daikinkariyer.com ve
www.facebook.com/daikinturkiye internet adreslerinde yer alan formları doldurmak yeterli oluyor.
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Alarko Carrier’ın Marka Değeri Arttı

İklimlendirme sektörünün öncü kuruluşlarından
Alarko Carrier, uluslararası marka değerlendirme
kuruluşu Brand Finance’ın 2014 yılı için yaptığı
araştırmada, 20 milyon dolarlık marka değeriyle
Türkiye’nin En Değerli İlk 100 Markası arasında yer
aldı. Markaların güç ve başarısının sayısallaştırıldığı
araştırmada, 2012 yılı marka değeri 15 milyon dolar
olan Alarko Carrier, 2013’te bunu 18 milyon dolara,
2014’te ise 20 milyon dolara yükselterek listede
kendine yer bulmaya devam etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alarko Carrier Genel
Müdürü Sayın Önder ŞAHİN, “Sizin de bildiğiniz gibi
marka değeri sıralama araştırmaları, çok kapsamlı
çalışmalar sonucu ortaya çıkıyor. Markaların geçmiş
finansal verileri yorumlanarak, gelecek yıllara
projeksiyon yapılıyor. Böylece en değerli markalar
ortaya çıkıyor. Alarko Carrier olarak, uluslararası
bağımsız bir kuruluş tarafından Türkiye’nin "En
Değerli İlk 100 Markası" arasında yer almak, bizim
için gurur verici bir durum. Kurulduğumuz günden bu
yana hep en iyiye ulaşmayı amaçlayarak çalıştık ve
çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızın
sonuçlarını, üst üste 3 yıldır Brand Finance listesine
girerek aldığımızı görmek bizi mutlu ediyor.”dedi.

Arçelik A.Ş. Dünyanın En Saygın Satın Alma Sertifikasına Layık Görüldü
Arçelik A.Ş. Satınalma Direktörlüğü, sağlam ve
profesyonel bir satınalma yönetim sisteminin
olduğunu gösteren ve 100'den fazla uluslararası
firma tarafından, satınalma performansını ve
konumunu iyileştirmek amacıyla kullanılan CIPS
Kurumsal Sertifika'ya layık görüldü.
Ocak 2014'te CIPS (Chartered Institute of
Purchasing &Supply) tarafından başlatılan
denetimler sonrasında, Arçelik A.Ş. Mart 2014
tarihinde CIPS Kurumsal Sertifika'yı almaya hak
kazandı. Arçelik A.Ş., mevcut satınalma
politikalarının, süreçlerinin ve uygulama
örneklerinin, beklentileri karşılayacak seviyede
olması nedeniyle kısa bir zamanda süreci tamamladı
ve CIPS sertifikasyon sürecinde en hızlı sertifika alan
firmalardan biri olmayı başardı.

CIPS firması tarafından yapılan değerlendirmede,
Arçelik A.Ş. satınalma süreçleri, 'Liderlik ve
Organizasyon', 'Strateji', 'İnsan', 'Süreç ve
Sistemler', 'Performans Ölçümü ve Yönetimi' olmak
üzere 5 ana grupta ve 110 farklı kriterde incelendi.
16 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen törende
Arçelik. A.Ş. Satınalma ve Tedarik Zinciri Genel
Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, CIPS Kurumsal
Sertifika'yı CIPS Müşteri İlişkileri Direktörü Duncan
Brock'tan aldı. Törende kısa bir konuşma yapan
Arçelik. A.Ş. Satınalma ve Tedarik Zinciri Genel
Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, CIPS sertifikası
ile Arçelik A.Ş. satınalma süreçlerinin dünyadaki en
iyi uygulama örneklerinden biri olduğunu
gösterdiğini ve başarılarının her alanda devam
edeceğini söyledi. Öztürk ayrıca bu başarının,
Arçelik A.Ş. satın alma ekibinin Türkiye'nin ve
sektörün en iyi ekiplerinden biri olduğunu da
kanıtladığını belirtti.
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Ferroli Tanıtım Aracı, Tüketicileri Doğalgazlı Ürünlerin Kullanımı Konusunda Bilinçlendiriyor
Daha sonra yoluna devam edecek araç Temmuz ayı
boyunca, Gaziantep, Kilis, Afyon, Uşak, Aydın,
İzmir'e gidecek ve Bartın üzerinden tekrar İstanbul'a
dönecek.
Ferroli'nin gelişmiş ses ve görüntü sistemlerine
sahip, klimalı ve 17.3 m3 kapalı hacme sahip özel
olarak tasarlanmış tanıtım ve teşhir aracı özellikle
yeni doğalgaz kullanmaya başlayacak olan
bölgelerde
doğalgaz kullanımı ile ilgili olarak
tüketicileri bilinçlendiriyor.

Ferroli, tüm Türkiyeyi dolaşan “Ferroli Eğitim ve
Teşhir Aracı” ile 2008 yılından beri doğalgaz
kullanımı konusunda bilgi vererek hem halkı
bilinçlendirmeyi hem de Ferroli ürünlerini doğrudan
tüketiciye ulaştırmayı sürdürüyor. Bu çerçevede de
tanıtım aracı Haziran ayı boyunca Kırklareli,
Karamürsel, Amasya, Samsun'da olacak.

Aracın içerisindeki ürünler her yıl ürün gamına göre
birçok kez yenileniyor. Yoğuşmalı ve konvansiyonel
kombi, yoğuşmalı kazan, hermetik şofben, panel
radyatör, havlu kurutucu, klima, oda termostadı ve
termostatik vana gibi ürünler şu anda Ferroli Tanıtım
ve Teşhir aracında görülebilecek ürünler.
Teknik eğitimli Ferroli çalışanları, hem tüketicilerin
sorularını yanıtlıyor hem de gerekli yönlendirmeleri
yapıyorlar. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde
tutmayı misyon edinen Ferroli, en pratik ve anlaşılır
biçimde tüketicileri bilinçlendirmeyi, müşterilerin
beklentilerini dinleyip ona göre tüm çalışmalarını
yönlendirmeyi amaçlıyor.

Bosch Termoteknik En Başarılı 100 Teknisyeni İle Antalya'da Buluştu
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Ticaret A.Ş, satış sonrası
hizmetlerinde müşteri memnuniyeti en yüksek 100 teknisyeninin
katılımıyla, ikinci kez “Başarılı Teknisyenler Toplantısı” düzenledi.
11-13 Nisan tarihleri arasında Antalya Ela Quality Otel'de bir araya geldi.
Başarılı teknisyenleri ödüllendirmek ve motive etmek için
gerçekleştirilen toplantıya, müşteri memnuniyeti en yüksek 100 Bosch
Termoteknik teknisyeni katıldı. 1400 yetkili servis teknisyeni arasından
seçilen teknisyenlerin hazır bulunduğu ve “Sizinle Güçlüyüz,
Başarınızla Gururluyuz” sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda, servis
teknisyenlerinin Bosch Termoteknik markalarının son kullanıcılara
dokunan en önemli ve en güçlü nokta oldukları konusuna vurgu yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bosch Termoteknik Servis Merkezi Müdürü Nazif Özakıncı, tüm
teknisyenlere, gösterdikleri özenden ve yakaladıkları yüksek memnuniyet oranından dolayı teşekkür ederek,
Bosch değerleri ve sektör hakkında global bilgiler verdi. Ünlü radyocu Geveze'nin moderatör olarak katıldığı
toplantıda tüketici hakları, bayi ve servis organizasyonu hakkında bilgiler paylaşılırken, uzatılmış garanti
satışları ve bakım kontratları da öne çıkan konular arasındaydı.
19

ESSİAD
e-bülten

Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler

2014 Fuar Takvimi
No Fuarın Adı

Tarih

Yer

1

Inter Clima-Tech

12-14 Haziran 2014

Kahire

2

Intersolar

07-10 Temmuz 2014

San Francisco ABD

3

Enersolar

16-18 Temmuz 2014

Sao Paulo

BREZİLYA

4

IFT Energy

22-24 Temmuz 2014

Abuja

NİJERYA

5

Batımat ExpoVivenda Uluslararası Yapı Fuarı

04-07 Ağustos 2014

Buenos Aires

ARJANTİN

6

2. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

28-31 Ağustos 2014

Akra

GANA

7

ISH China 2014

03-05 Eylül 2014

Şangay

ÇİN

8

The Big 5 Construct

11-13 Eylül 2014

Bombay

HİNDİSTAN

9

11. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

18-22 Eylül 2014

Addis Ababa

ETİYOPYA

10

AHR Expo Mexico 2014

23-25 Eylül 2014

Meksiko

MEKSİKA

11

10. Uluslararası Erbil Fuarı

22-25 Eylül 2014

Erbil

IRAK

12

Big Four Show

22-25 Eylül 2014

Tripoli

LİBYA

13

WindEnergy Hamburg

23-26 Eylül 2014

Hamburg

ALMANYA

14

HVAC Fair

26-27 Eylül 2014

Brüksel

BELÇİKA

15

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

Plovdiv

BULGARİSTAN

16

Solar Energy

14-16 Ekim 2014

Birmingham

İNGİLTERE

17

Chillventa Almanya

14-16 Ekim 2014

Nürnberg

ALMANYA

18

Iran HVAC&R

16-19 Ekim 2014

Tahran

İRAN

19

Project Irak Uluslararası İnşaat Yapı Elektrik, Enerji ve
Aydınlatma Fuarı

20-23 Ekim 2014

Erbil

IRAK

20

Aqua Therm Bakü

22-25 Ekim 2014

Bakü

AZERBAYCAN

21

Constroi Angola

23-26 Ekim 2014

Angola

LUANDA

28-30 Ekim 2014

Jakarta

ENDONEZYA

22 HVAC-R Indonesia

MISIR

*Sürekli güncellenmektedir.
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