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Başkan'dan

Sayın ESSİAD Üyeleri,
İzmir'in yaz sezonu devam
ederken, Ramazan ayı ve
Ramazan Bayramı ile
birlikte 2014 Temmuz ayını
da bitirmiş bulunuyoruz.
ESSİAD Yönetim Kurulu ve
diğer organları da, bu sıcak
ve zorlayıcı günlerde tam
hızla çalışmaya devam
ettiler. Yönetim Kurulumuz,
2013-2014 ilk yarı Çalışma
Dönemi boyunca 34 kez Yönetim Kurulu Toplantısı
yapmıştır. Her ay İstanbul'da yapılan ve
İklimlendirme Sektör Platformu kapsamında
çalışmalarına devam eden MİGK (Müteahhitlerle
İşbirliğini Geliştirme Komisyonu) Toplantısı'nda
ISKAV, OAİB, İSKİD, DOSİDER, TTMD, İZODER,
SOSİAD, TTMD, MTMD temsilcileri ile bir araya
gelinmiş, yurtiçi ve yurtdışındaki müteahhitlere yerli
üretim ürünlerimizin ve hizmetlerin satışının
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaya devam
edilmiştir. Ayrıca platform çalışmaları kapsamında
düzenlenen F-Gaz Komisyonu, Ara Mamul
Üretiminin Desteklenmesi Komisyonu ve ISKAV
Yönetim Kurulu Toplantısında derneğimiz temsil
edilmiştir.

EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz
ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Projeler
tamamlanmış olup, çok yakında inşaat ihalesine
çıkılacaktır. Ayrıca, Ekim ayı içinde temellerin
atılması planlanmaktadır. Projemiz ile ilgili, destek
sözlerini yerine getiren üyelerimize, kurum ve
kuruluşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki,
projemizin bitiminde, üyelerimizin ve sektörümüzün
desteği ile gerçekleştireceğimiz, Türkiye
ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak olan
laboratuvarımızı yine hep birlikte hizmete
sunacağız. Maddi destek ve önerilerinizi bekliyoruz.
Derneğimiz üyesi, meslektaşımız, ağabeyimiz,
Sevgili Tufan TUNÇ'u kaybettik. Bilgisiyle
sektörümüze, kişiliği ile topluma örnek olan Sayın
Tufan TUNÇ'a Allahtan rahmet diliyoruz.
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Turan
MUŞKARA'nın kızı olmuştur. Kendilerini kutluyor,
minik bebeğe uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz.
Önümüzdeki günlerin, ülkemize ve sektörümüze
olumlu gelişmeler hazırlaması dileklerimle,
saygılarımı sunarım.
Alev TOPRAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Yine Temmuz ayı içerisinde üye ziyaretlerimiz devam
etmiştir. Yönetim Kurulu Toplantılarımızdan birini
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Turan MUŞKARA'nın
firması olan İmas Klima Soğutma Mak. San. Tic. ve
Müm. A.Ş.'nin yeni fabrikasında gerçekleştirdik.
Kendilerine yeni işyerlerinde, hayırlı işler dileriz.
Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan
Sayın Murat KURTALAN'ın firması Sevel Dondurma
Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.'yi ziyaret ettik.
Geçen dönem başarı ile tamamladığımız UR-GE
Projemizin ardından, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na
II. UR-GE Projemizin başvurusunu yapıyoruz.
Derneğimiz, üyelerinin ihracat kapasitesinin
geliştirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir.
UR-GE Projemiz kapsamında planlanan Alım
Heyeti'ne katılacak olan üyelerimiz, yurtdışına
giderek harcayacakları zaman yerine potansiyel
müşterilerini fabrikalarında ağırlama fırsatı elde
edeceklerdir.
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ESSİAD’dan Haberler
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz ile ilgili
Gelişmeleri Paylaşmaya Devam Ediyoruz
Yüksek İstişare Kurulu Toplantımız Üyelerimizin Katılımı ile Gerçekleştirildi

Derneğimiz tarafından yürütülen ve İzmir Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenen Endüstriyel
Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma (EHİS)
Sektörüne Yönelik Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projemiz ile ilgili gelişmeleri paylaşmak
amacıyla 16.07.2014 tarihinde Yüksek İstişare
Kurulu Toplantımız gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda laboratuvar projemiz ile ilgili gelinen son
nokta hakkında görüşülmüş, projemize katkı koyan
ve öncelikle İzmir'de faaliyet gösteren sektör
firmalarımız ile projemizin gidişatına ilişkin bir
toplantı düzenlenmesi yönünde ortak görüş
oluşturulmuştur.
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Bilgilendirme Toplantısı
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde Gerçekleştirildi
16.07.2014 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek İstişare
Kurulu Toplantımız sonrasında İzmir'de yer alan ve
laboratuvar projemize katkı koyan sektör firmalarımızın
katılımları ile 24.07.2014 tarihinde EHİS Akredite Test
ve Analiz Laboratuvarı beşinci bilgilendirme toplantısı
düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN ve
Yönetim Kurulu Üyelerimizin yanı sıra; Onursal
Başkanımız Sayın Erol ERTAŞ, Messan Soğ. San. ve
Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa K.
YAPAN, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz ve Aday
İklimlendirme Soğ. Ekip. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Mustafa E. DERYAŞAN, Yüksek
İstişare Kurulu Başkanımız ve Dinamik Isı A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Metin AKDAŞ, Klas Isıtma
Soğutma Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tayfur ALTINKÜP, Venco Havalandırma
Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın A. Kirami KILINÇ, Yüksek İstişare
Kurulu Üyemiz ve Sevel Dondurma Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Sayın Murat KURTALAN,
İmbat Soğutma Isıtma Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kerim GÜMRÜKÇÜLER,
Aksal Isıtma Soğ. Hav. Ekip. İmalat ve Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Şirket Ortağı Sayın Gürkan AKÇAY, Eneko
Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistem Tek. Mak. San. ve Tic. A.Ş. Genel Koordinatörü Sayın Macit TOKSOY,
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Proje Koordinatörümüz Sayın
Ayşegül SEVER MENKÜ'nün katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda laboratuvar projemiz ile ilgili sektör
firmalarımızın ziyaret edilerek projenin geldiği noktanın paylaşılarak tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesine
karar verilmiştir.
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Üye Ziyaretlerimiz

02.07.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız
Sayın Turan MUŞKARA'nın firması olan İmas Klima Soğ. Paz.
Mak. San. Tic. Müm. A.Ş.'nin taşındıkları Pancar Organize
Sanayi Bölgesi'ndeki yeni fabrikası ziyaret edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Hakan SEMERCİ,
Saymanımız Sayın Suat KARAKAŞ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Sayın A. Sait GÜRSÖZ, Sayın Ümit ÇALLI, Sayın Alev
TOPRAK, Sayın Murat ÜMMAN, Sayın Ebru KARAKIRAN,
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ve EHİS Akredite Test ve
Analiz Laboratuvarı Projemizin Koordinatörü Sayın Ayşegül
SEVER MENKÜ'nün katılımları ile gerçekleştirilen ziyarette 34. Yönetim Kurulu Toplantımız
gerçekleştirilmiştir.
İmas Klima Soğ. Paz. Mak. San. Tic. Müm. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Talat MUŞKARA nezdinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız ve İmas A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turan MUŞKARA'ya misafirperverlikleri için
teşekkürlerimizi sunarız.
07.07.2014 tarihinde dernek üyelerimizden ACS Klima İmalat
San. Tic. Ltd. Şti. Fabrika Müdürü Sayın Faruk ÖZKAVAF,
Satınalma Müdürü Sayın Volkan ÇAĞLAR, Form Endüstri
Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Sayın Güray KORUN,
ve Sevel Dondurma Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü
Sayın Murat KURTALAN ziyaret edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Turan MUŞKARA,
Saymanımız Sayın Suat KARAKAŞ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Sayın A. Sait GÜRSÖZ, Sayın Ümit ÇALLI, Sayın Ömer
BARLAS, Sayın Alev TOPRAK, Sayın Ebru KARAKIRAN ve
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katılımları ile
gerçekleştirilen ziyarette dernek faaliyetlerimiz ve yürütmüş
olduğumuz projeler hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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Sektör Ziyaretlerimiz

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarımız Sayın Hakan
SEMERCİ ve Sayın Turan MUŞKARA, Saymanımız Sayın Suat
KARAKAŞ, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın A. Sait GÜRSÖZ ve
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katılımları ile Johnson
Controls Klima ve Soğutma Servis, Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel
Müdürü Sayın Daniel VALVERDE SEEGER, Satınalma Müdürü
Sayın Egemen ATKAYA, Ege Bölgesi Satış Müdürü Sayın
Mustafa ÖZÇAM, Üretim Mühendisi Sayın Utku YAMANER
ziyaret edilmiştir.
İlgili ziyaretimizde dernek faaliyetlerimiz ve yürütmüş
olduğumuz projeler ile birlikte Johnson Controls A.Ş.'nin
derneğimize üyeliği hakkında görüşme gerçekleştirilmiştir.

İSİB, Masa 1 Çalışmaları Kapsamında Angola Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Gerçekleştirecektir
İSİB bünyesinde “Yeni pazarlarda yol açıcı paydaşların oluşturulması yoluyla
talebin yönetimi, geliştirilmesi/Dış pazarlarda açılım için sektör derneklerinin
işbirliğinin geliştirilmesi" amacıyla çalışmalarına devam eden Masa 1 Çalışma
Grubu faaliyetleri sonucunda yurtdışı pazarlama faaliyetinin gerçekleştirilmesi için
Afrika kıtasındaki hedef pazarlarla ilgili araştırma yapılmıştır. Afrika kıtasında yer
alan önemli ülkelerden olan Angola yapılan çalışmalar sonucunda öncelikli hedef
pazar olarak seçilmiştir.
Bu kapsamda 03 Temmuz 2014 tarihinde TTMD İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilen ve derneğimizi temsilen
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katıldığı toplantıda Angola'nın başkenti Luanda'da 23-26 Ekim 2014
tarihleri arasında yapılacak Projekta by Constroi Angola Fuarı'na katılım gerçekleştirilmesine karar
verilmiştir.
Angola'nın öncelikli hedef pazar seçiminde ana etken, tek başına gidilmesinde güçlük çekilen ülkeler
arasında bulunması ve petrol gelirlerindeki artışa bağlı ihracat fazlasının olmasıdır.
02-05 Nisan 2014 tarihinde İSİB tarafından Antalya'da gerçekleştirilen Proje Değerlendirme
Çalıştayı'nda Masa 1 Çalışma Grubu'nun sunumunu incelemek için tıklayınız.
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ISKAV Faaliyetlerine Devam Ediyor
Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Sayın Hüseyin VATANSEVER,
2013-2015 Çalışma Dönemi boyunca ISKAV Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Projeler
Komisyon Başkanı, Eğitim ve Laboratuvar Komisyon Üyesi olarak ISKAV'da
derneğimizi temsil etmektedir.
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörünün çatı kuruluşu
olan ISKAV, Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu çalışmaları kapsamında Yıldız
Teknik Üniversitesi ile birlikte Sertifikalı Mesleki Eğitim Programı çalışmalarını
sürdürmektedir. Sektör firmalarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak yürüttükleri eğitim programları ile hem teorik
hem de uygulamaya yönelik konuların hedef kitleye aktarılması amaçlanmaktadır. Ayrıca kurumsallaşma
çalışmalarına ağırlık veren Yeni Projeler Komisyonu ise sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak
proje üretmeye devam etmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE Projemiz kapsamında
gerçekleştirilmesi planlanan Alım Heyeti Programları hakkında detaylı bilgi almak için dernek
merkezimiz ile iletişim kurabilirsiniz.

Dernek ve kümelenme çalışmalarımız kapsamında, üyelerimizin tanıtımı amacıyla
kullanılan ve seminer, toplantı, konferans, çalıştay, yurtiçi/yurtdışı fuar katılımları, eğitim vb.
etkinliklerimizde dağıtımı yapılan Üye Tanıtım Kataloğumuzun yeni basımı
gerçekleştirilecektir.
Üye Tanıtım Kataloğu ile hedefimiz; yer aldığımız tüm etkinliklerde derneğimizin ve
üyelerimizin tanıtımlarını potansiyel iş paydaşlarına sunarak yeni pazar ortamları
oluşturmak ve üyelerimizin iş hacmine katkıda bulunmaktır.
Bu nedenle, Üye Tanıtım Kataloğu için baskı tarihimiz 29 Ağustos 2014 olarak planlanmıştır. İlgili tarihe
kadar katalogda yer almayan yeni üyelerimiz ve bilgilerini güncellemek isteyen üyelerimiz dernek merkezimiz
ile iletişim kurabilirler.
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Eğitimlerimiz
Maliyet Muhasebesi Eğitimi / 08-09 Temmuz 2014
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen
UR-GE Projemiz kapsamında 08-09 Temmuz 2014
tarihlerinde Maliyet Muhasebesi Eğitimi
düzenlenmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürekli Eğitim
Merkezi'nden (EKOSEM) Doç. Dr. Tarık Arıkan
SAYGILI'nın sunumları ile gerçekleştirilen eğitimde
katılımcılarımız maliyet muhasebesinin işletme
muhasebesindeki yeri, konusu, işlevleri, gider
kavramları, giderlerin sınıflandırılması, maliyet hacim,
karlılık analizi ve başabaş noktası, maliyet unsurları ve
üretilen ürün maliyetlerinin hesaplanması, sipariş,
safha maliyetleme, standart maliyet yöntemi, maliyet
muhasebesi kayıt sistemi gibi konularda tamamı
pratiğe yönelik bilgi almışlardır. Katılımcılarımız
eğitimden büyük fayda gördüklerini belirtmiş ve bu
konuda danışmanlık ihtiyaçlarını ifade etmişlerdir.

E
S E M
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

EĞİTİM TAKVİMİ
2014
Eğitimler

Süre/Gün

Ay/2014

Isı Transferi ve Termodinamik

2

Eylül

Kurumsal Kaynak Planlaması - ERP

1

Ekim

Soğutma Sistemlerinde Enerji/Ekserji Verimliliği ve Yönetimi

2

Kasım

*ESSİAD, eğitim programında ve içeriklerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden;
Sayın Erkut BEŞER,
Sayın Hakan ERDOĞAN,
Sayın Fahri OFLAZ,
Sayın Göksel GÜRPINAR,
Sayın Koray ÜLGEN,
Sayın M. Akif KOCAOĞLAN,
Sayın Metin GÜRES,
Sayın Mustafa ÖZKAN,
Sayın Suat KOCAMAN,
ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan
Sayın Hüseyin VATANSEVER'in doğum günlerini
kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler geçirmelerini dileriz.

Sosyal Medyada ESSİAD
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

Sayman’dan

Hatırlatma
Ödemelerin zamanında yapılması amacıyla geçmiş
dönem aidat ödemelerini yapamamış olan
üyelerimizin ödemeleri konusunda dernek
merkezimizle irtibat kurmalarını önemle rica ederiz.
www.essiad.org.tr
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.

Soğutma Dünyası

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

Web sitemizde yer alan hızlı linkler başlığı
altındaki bilgiler sürekli güncellenmektedir.
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Klima Seçimi ve Kullanımının 5 Temel Püf Noktası:
Yaz-Kış Tasarruf Ve Konfor İçin Doğru Klima, Doğru Montaj ve Periyodik Bakım Şart

Yaz aylarında serinlemek kışınsa ısınmak için kullandığımız klimalar, artık lüks olmaktan çıkıp önemli bir
ihtiyaç haline gelmiş durumda. Peki, klima alırken ya da kullanırken ne kadar bilinçliyiz hiç düşündük mü?
Mekâna uygun olarak seçilmiş, doğru yere montajı yapılmış, düzenli olarak bakımı yapılan, enerji verimliliği
yüksek klimalar, yaz-kış rahat ve konforlu bir ortam sağlayarak hayat kalitemizi artırıyor. İşte bu noktada,
Mitsubishi Electric Klima Sistemleri uzmanları doğru klima seçimi ve kullanımı ile ilgili 5 temel püf noktasına
dikkat çekiyor.
1. Mekanın Soğutma ve Isıtma İhtiyacına Uygun Klima Seçilmeli: Klima seçerken öncelikle mekanın
soğutma ve ısıtma ihtiyacı tayin edilmeli. Mekanın büyüklüğüne, içeride bulunacak insan sayısına, binanın ve
pencerelerin yalıtım durumuna, ısı kayıplarının ne kadar olduğuna, binanın yönüne ve diğer bazı
değişkenlere göre hangi model klimanın kullanılması gerektiği belirlenmeli.
2. Enerji Tasarruflu ve Düşük Ses Seviyeli Klimalar Seçilmeli: Klimalar, artık 12 ay boyunca konfor
ihtiyacımızı sağlayan cihazlar haline geldi. Dolayısıyla konforlu ve sağlıklı mekânlar için yüksek enerji
verimliliği sağlayan klimalar seçilmesi çok önemli. Klasik tip (on-off çalışan) klimalar yerine çok daha
tasarruflu inverter klimalar tercih edilmeli. Isıtma, klima ile yapılacaksa istenen dış ortam şartlarında ısıtma
yapabilen ısı pompalı (heat-pump) modeller seçilmeli. Konfor için verimliliğin yanı sıra özellikle yatak
odalarında ve çocuk odalarında sessiz ortamlar aranır. Düşük ses seviyeli cihazlar bu konuda avantaj sağlar.
3. Mekana Uygun Kapasite Belirlenmesi ve Montaj Uzmanlar Tarafından Yapılmalı: Mekana uygun klima
kapasitesinin belirlenmesi, klimanın kurulacağı yerin seçimi ve montajı mutlaka uzmanlar tarafından
yapılmalı. Daha büyük kapasiteli bir klima her zaman iyi bir klima anlamına gelmiyor. Dolayısıyla verimli klima
kullanımı için uygun kapasite seçilmesi şart.
4. Sağlıklı Ortamlar için Doğru Filtre Çok Önemli: Temiz hava, insanlar için sağlıklı alanlar
oluşturulmasında önemli bir rol oynuyor. Bunun için klima filtrelerinin bakteri, virüs, alerjen ve tozları nötralize
eden özellikte olmasına özen göstermek gerekiyor. En yeni teknolojiler ile geliştirilmiş filtreler; bakteri, virüs,
toz ve alerjenlerden arınmış sağlıklı ortamları mümkün kılıyor. Gelişmiş filtre sistemleri, alerjik reaksiyonları
da önlemeye yardımcı oluyor.
5. Klima Spreyi Kullanmayın, Yılda İki Kez Bakım Yaptırın: Klimaların uzun yıllar, performans
kaybetmeden çalışmasını sağlamak için bakımının uzman ekiplerce yapılması gerekiyor. Uzmanlar da klima
bakımlarının periyodik olarak yılda iki kez yapılmasını tavsiye ediyor. Klimaların yanı sıra filtrelerin de düzenli
olarak temizlenmesi önemli. Çünkü hava filtreleri düzenli olarak temizlenmezse klimanın ısıtma ve soğutma
kapasitesi düşüyor ve gereksiz elektrik sarfiyatı oluyor. Filtrenin temizliği kadar değiştirilme periyodunun takibi
de oldukça önemli. Eğer klimanız hava temizleme filtresi ve/veya anti alerjik enzim filtresi ile donatılmışsa bu
filtrelerin düzenli olarak bakımının yapılmış olması ve değiştirilmesi gerekiyor. Klima spreylerinin ise klimanın
iç parçalarına zarar verebileceği ihtimaline karşı kullanımı önerilmiyor.
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Bahçeşehir Kolejlerinin İklimlendirmede Tercihi Mitsubishi Heavy VRF Klima Cihazları Oldu
Çağdaş ve kaliteli eğitimiyle Türkiye'deki önemli eğitim
kurumlarından biri olan Bahçeşehir Kolejleri, ısıtmasoğutma ihtiyacı için “Bizim teknolojimiz, sizin
yarınlarınız” felsefesi ile hareket eden Mitsubishi
Heavy VRF klima sistemlerini tercih etti.
Bahçeşehir Koleji Halkalı, Ümraniye, İskenderun,
Ankara, Çamlıca, Sancaktepe, Mudanya ve Denizli
kolej projelerinde toplamda 4,000 kW'lık ısıtma ve
soğutma sistemi için 532 adet çeşitli tiplerde (4 yöne
üflemeli kaset tip, 4 yöne üflemeli kompakt kaset tip,
orta statik basınçlı kanallı tip, yüksek statik basınçlı
kanallı tip, duvar tipi, kasetli döşeme tipi, kasetsiz
döşeme tipi) iç ünite ve 77 adet dış ünite kullanılıyor.
Enerjide yüksek tasarruf imkânı sağlayan ünitelerle
projenin uygulamasında gerçekleştirilen alanlarda
daha az enerji kullanımı ile klimatize ediliyor.
Sistem nasıl işliyor?
Projede kullanılan Mitsubishi Heavy Industries VRF klima sistemleri; tek dış ünite veya dış ünite grubunun, bir
veya birden fazla bağımsız noktaya hitap eden iç ünitelere bağlanmasıyla her ofis alanının birbirinden
bağımsız olarak arzu edilen ısıtma, soğutma ve havalandırma konfor şartlarını sağlar. Çift inverter
teknolojisine sahip dış üniteler ile kısmi kullanımlarda minimum elektrik tüketimiyle istenilen konfor daha hızlı
bir şekilde elde edilir.
Fosil yakıtlı ısıtma cihazlarına göre düşük CO2 salınımıyla çevreye ve kolay kullanımıyla da kullanıcıyla dost
bir teknoloji olan Mitsubishi Heavy VRF sistemleri, tüm soğutma, ısıtma ihtiyaçlarınızı karşılar.
Form VRF Sistemleri A.Ş'nin Türkiye'de tek yetkili distribütörü olduğu Mitsubishi Heavy Industries KX serisi
VRF klima sistemleri, dayanıklılığı, yüksek enerji verimliliği, sessiz ve her mimariye uygun iç üniteleri ile otel, iş
merkezi, rezidans, konut, hastane, okul projelerinde tercih ediliyor.
Form VRF Sistemleri Eğitim Kurumları Referanslarından Bazıları;
 Antalya Üniversitesi
 Marmara Üniversitesi
 Şifa Üniversitesi
 Süleyman Demirel Üniversitesi
 Namık Kemal Üniversitesi
 Haliç Üniversitesi
 Sakarya Üniversitesi
 Fatih Üniversitesi
 Doğuş Üniversitesi
Anafen
 Fatih Koleji
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KLİMA HAKKINDA TÜM BİLİNMESİ GEREKENLER

Klima, artık ortam konforunun en önemli ögelerinden
biri haline geldi. Soğutma ve ısıtma fonksiyonlarını bir
arada toplaması, yer kaplamaması, estetik
görüntüleriyle klimalar her geçen gün daha çok talep
görüyor. Sektörde 90 yıllık tecrübesi ile faaliyet
gösteren Daikin, klima kullanımına ilişkin en çok
yöneltilen soruları yanıtladı.
Türkiye'de klima kullanımı her geçen gün artıyor. Bu artış, klima hakkında eksik ya da yanlış bilinenler ortadan
kalktığında daha da artacak gibi görünüyor. Klima almaya mesafeli duran müşteriler öncelikle sağlık sorunu
yaratacağından ve yüksek elektrik faturaları ödeyeceklerinden korkuyor. Yaz aylarının bu en sıcak günlerinde
klima ile ilgili sorulması gereken bütün sorular bu yazımızda yanıt buluyor. Daikin'in tek bir nihai hedefi var, o
da müşterilerine her mevsim mükemmel konfor sağlamak…
Klima kullanımı soğuk algınlığına neden olur mu?
Hayır. Soğuk algınlığına yalnızca soğuk algınlığına yol açan virüslere temas ederseniz yakalanırsınız.
Bununla birlikte uygun olmayan şekilde kullanılan veya bakımı iyi yapılmayan klimalar, soğuk algınlığına
benzer belirtilere neden olabilir. Klimanın içinin temiz kalmasını sağlayan, böylece küf ve bakteri oluşumunu
önleyen düzenli bakımın yanı sıra, klimayı ortamı soğuturken çok düşük sıcaklıklara ayarlamaktan da
kaçınmak gerekir.
Sağlıklı iç ortam sıcaklığı nedir?
Klimanın 25°C'nin altında ve dış ortam sıcaklığından maksimum 6°C daha düşük bir sıcaklığa ayarlanmaması
tavsiye edilir. Örneğin, dışarıda hava sıcaklığı 32°C ise, iç ortam sıcaklığının 26°C'den daha düşük olmaması
gerekir. Daha düşük sıcaklıklar, iç ortamdaki nemin azalmasına yol açar. Bu durum burun ve boğaz zarını
kurutarak soğuk algınlığına benzer belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. Çok sıcak günlerde dış ortamla iç
ortam sıcaklıkları arasındaki farkın arttırılması kabul edilebilir; ancak bu fark, soğuk ve sıcak ortamlar
arasındaki geçişte yüksek sıcaklık farkından kaynaklanan “soğuk şok” stresinden kaçınmak için 10°C'yi
geçmemelidir.
Klimanın üflediği hava dışarıdaki havadan daha mı temizdir?
Daikin Ururu Sarara dışındaki standart klimalar, yalnızca iç ortamdaki havayı devri daim eder. Bazı
modellerde iç ortamdaki havayı temizleyen hava temizleme filtreleri bulunur. Dolayısıyla bakımı gereken
biçimde yapılmış bir klimanın üflediği hava genel iç ortam havasından daha temizdir. Ancak, dışarıdaki
havadan daha temiz olması, dışarıda (sanayi, trafik) ve içeride (kimyasal temizlik maddelerinin, sentetik
kumaşların kullanılması gibi) bulunan kirleticilerin yoğunluğu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Daikin Ururu Sarara, temizlenmiş dış ortam havasını odaya verme özelliği taşır. Çünkü iç ortam havasının
temizlenmesini sağlayan “Daikin Streamer” hava temizleme teknolojisini kullanır. Aynı şekilde gerektiği gibi
bakım yapılan (temizlenen) ve kullanılan klimalar, alerjiye de yol açmaz.
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Klimalar evde cereyana neden olur mu?
Klimayı evinizde istediğiniz gibi konumlandırabilir ve
hava akışını istediğiniz şekilde kontrol edebilirsiniz.
Akım ve istenilen sıcaklık birbirine yakın olduğunda,
modern klimalar, fanların minimum hızda çalıştığı
stand-by (bekleme) modunda çalışır. Çeşitli ayarlara
ve seçeneklere bağlı olarak cereyan kolaylıkla
önlenebilir.
Klimalar ozon tabakasına zarar verir mi?
2004 yılından bu yana, Avrupa'da kloroflorokarbon
ihtiva eden klimalar satılmıyor. Bugün piyasada
bulunan bütün klimalarda ozon tabakasına zarar vermeyen soğutucu akışkanlar kullanılıyor.
Klima çalışırken çok gürültü çıkarır mı?
Bu tamamen klimanın modeline bağlıdır. Daikin, hafif bir yaprak hışırtısı veya sakin nefes alma seviyesi olan
19 Db (A) (Ses Basınç Seviyesi) kadar sessiz bir seviyede çalışabilen piyasadaki en sessiz ürünlerden
bazılarını üretiyor. Duvara monte edilen üniteler, çok farklı modelleri bulunan ve en sık kullanılan klima
üniteleridir. Örneğin, döşeme tipi üniteler, zeminin yakınına radyatör gibi monte edilebilir veya tavan tipi
üniteler tavana asılabilir. Böylece duvarda yer kaplamaz. Ayrıca, tamamen gizli olan kanal tipi üniteler de
bulunur. Yükseltilmiş tavanda veya teknik odada iklimlendirilen hava, odalara hava kanallarıyla dağıtılır.
“Inverter” ne demektir?
“Inverter”, modern klimalarda kullanılan ve kompresörün değişken hızlarda çalışabilmesine olanak sağlayan,
dolayısıyla sağladığı kapasiteyi akıcı bir şekilde ayarlayabilen elektronik bir parçaya verilen teknik terimdir.
Kapasiteyi ayarlamak için kapatılıp, açılan kompresörlerin kullanıldığı eski, daha az gelişmiş klimalarla
karşılaştırıldığında “inverter” ünite, tüm soğutma sezonu boyunca yüzde 30 ila yüzde 50 oranında daha az
elektrik tüketir.
“Soğutucu akışkan” klima ünitesinde ne anlama gelir?
Odanın soğutulması, odadaki ısı enerjisi alınarak dışarı “üflenmek” suretiyle sağlanır. Soğutucu akışkan,
klimanın boru sisteminin içinde akan ve bu ısı enerjisini içeri ve dışarı arasında nakleden sıvıdır. Kullanılan
maddeler, prosesin enerji açısından verimli ve kullanımı güvenli olan teknoloji ile gerçekleştirilebilir olmasını
sağlayan özelliklere sahiptir.
Birden fazla iç ünite için tek bir dış ünite kullanılabilir mi?
Evet. Multi-split dış ünite olarak adlandırılan ünitelerle bu kolaylıkla yapılabilir. Bu üniteler, birden fazla (5'e
kadar) iç üniteye hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir.
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Klimalar soğutmanın yanı sıra etkili ısıtma da
yapar mı?
Evet. Isı pompalı klima ile ısıtma, halen enerji
verimliliği en yüksek olan ve genellikle de maliyet
açısından en etkin ısıtma şeklidir.
Klimanın ısı pompası, iç ortamdaki havayı
doğrudan ısıtırken, havadan suya veya yerden
suya ısı pompaları, ilk olarak suyu ısıttığı ve
ardından su odayı ısıttığı ve bu ilave adımda da
enerji kaybına yol açtığı için geleneksel radyatörler
suyu ısıtan ısıtma pompalarından daha verimlidir.
Klima ne kadar elektrik tüketir?
Modern klimalar, genel kanının aksine çok elektrik tüketmez. Örneğin, Daikin FTXS25K + RXS25K sistemi
(orta büyüklükte bir oda için uygun ünite) tipik bir soğutma mevsiminde (EN14825 standardına göre) yaklaşık
olarak 137 kWh elektrik tüketir. Bu, 9¢/kWh Avusturya oranı ile hesaplanan 12 Euro'nun bir miktar üzerindedir.
Ancak, fiilen ne kadar enerji tüketildiği, klimanın nasıl kullanıldığına ve modelin verimliliğine bağlı olarak
değişir. Yeni satın alınan bir klimanın ortalama kullanım ömrü ne kadardır?
Düzenli olarak ve gerektiği gibi bakım yapılan Daikin klima üniteleri, yaklaşık 14 yıl kullanım ömrü olacak
şekilde tasarlanmıştır. Ancak, piyasada 20 yıldan fazla bir süredir çalışmakta olan çok sayıda Daikin ünitesi
bulunuyor.
Geleneksel yollarla karşılaştırıldığında klima ile ısınmak daha mı ucuz?
Bu büyük ölçüde yerel elektrik ve gaz fiyatlarına bağlıdır; ancak birçok bölgede daha ucuz olduğu söylenebilir.
Bu, ısı pompalı klimanın ısıtma esnasında ısı enerjisinin büyük bir kısmını, tamamen ücretsiz olan dışarıdaki
havadan alması sayesinde gerçekleşir. Avusturya'daki enerji fiyatları göz önüne alındığında, ısı pompalı
klima ile ısıtma, gazlı brülöre göre yüzde 60 daha ucuzdur.
Ev için uygun boyuttaki klima nasıl seçilir?
Bu seçim bir profesyonel tarafından yapılmalı. Çünkü klimanın boyutu yalnızca iklimlendirilecek olan oda
sayısına bağlı değil, aynı zamanda pencerelerin büyüklüğü, yönü, aldığı güneş ışığı gibi faktörlere de bağlıdır.
Genel kabul görmüş temel kural olarak, iklimlendirilecek olan alanın her metre karesi için 60W ile 120W
arasında soğutma kapasitesine ihtiyaç vardır.
Klimalar her tip eve monte edilebilir mi?
Hemen hemen evet. Konut tipi klimaların büyük bir kısmı hafif olduğundan alçı duvarlara bile monte edilebilir.
Tek koşul evde iyi kalitede elektrik kaynağının bulunmasıdır. Dizel jeneratörler gibi ekipmanlardan sağlanan
elektrik inverter klimalar için uygun nitelikte olmayabilir.
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Klima herhangi bir kişi tarafından monte edilebilir mi
yoksa montaj için bir uzmana mı ihtiyaç var?
Klima montajı, özel aletlerin ve cihazların kullanılmasını
gerektirir, dolayısıyla profesyonel bir tesisatçı tarafından
monte edilmeli. Ayrıca, klimalar soğutucu akışkan
içerdiğinden (Kyoto Protokolü kapsamında olan
maddeler) birçok ülkenin mevzuatı, klimaların sertifikalı
kişiler tarafından monte edilmesini ve bakımlarının

yapılmasını zorunlu kılar.
Klima sisteminin montajı ne kadar sürer?
Birçok durumda, klimayı monte etmek bir gün veya daha kısa sürer. Montaj süresi, boruların kaç duvardan
geçeceği, elektrik kaynağının yeri ve elektrik dağıtım panosunda klimanın bağlanacağı boş uç olup olmadığı
gibi birçok faktöre bağlıdır.
Klimaya ne sıklıkta servis kontrolü yaptırılmalı?
Bu yerel ulusal mevzuata bağlı olabilir. Ancak Daikin, klimanın uzun ömürlü olmasını, sorunsuz çalışmasını
sağlamak ve bakımsızlıktan doğan küflenme gibi durumların yol açacağı sağlıkla ilgili sorunlarında kaçınmak
için yıllık olarak servis kontrolü ve bakım yapılmasını tavsiye etmektedir.
Klima bakımı neden önemlidir?
Klimanın İlk günkü verim ve güvenliği ile uzun yıllar çalışabilmesi için bakım en önemli kriterlerden biridir.
Klimanızın performansını yükseltip, enerji tasarrufu sağlayabilmesi bakım sayesinde mümkün olur. Özellikle
filtresi tıkalı olan klimalar performansını kaybederek çektiği elektrikle orantılı ısıtma/soğutma yapamaz hale
gelir. Bakım için ödenen ücretin 1 yıl içerisinde kendini amorti ettiği düşünülürse, bakım yaptırmak çok daha
efektiftir.
Ayrıca ileride yaşanabilecek muhtemel arızalar bakım sırasında tespit edilerek giderilebilir. Bakım için
mutlaka bir arızanın çıkmasını beklememek gerek. Bakım yapılmayan klimalarda performansın düştüğünü de
unutmamak gerekir. Onarım ve işletme maliyetlerinin düşürülebilmesi için periyodik bakımlar ihmal
edilmemeli.
Klima bakımını mutlaka servis mi yapmalı?
İnsan sağlığı ve hijyenin ön planda olduğu klimalarda üreticinin önermiş olduğu temizlik ve bakım işlemlerinin
uzman servislerce yapılabilmesi en doğrusudur. Yetkili servislerce yapılan klima bakımı ile ortam havasının
temizlenmesi ve kötü kokuların giderilmesi sağlanır.
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Sakura Projesi 100 Girişimci Kadını İklimlendirme Sektörüne Kazandıracak

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı), KalDer (Türkiye Kalite Derneği) ve iklimlendirme
sektörünün öncü markalarından Daikin, kadın girişimcilere destek
olabilmek için işbirliği yaptı. KalDer tarafından geliştirilen, KOSGEB
tarafından desteklenen Kadın Girişimci Destek Projesi'ne Daikin'in
sahip çıkmasıyla hayata geçirilenSakura Projesi, 100 girişimci kadını
iklimlendirme sektörüne kazandıracak.
100'ü Girişimci 200 Kadına İstihdam Olanağı Yaratacak
İş hayatına atılmak isteyen kadın girişimcileri desteklemek amacıyla
KOSGEB girişimcilik eğitimi standartları ile KalDer ve Daikin'in
vereceği girişimcilik ve teknik eğitimleri kapsayan Sakura Projesi, 3
yıllık bir programda 100 kadını kucaklayacak. Tüm üniversitelerin 2 ya
da 4 yıllık bölümlerinden mezun olmuş girişimci kadın adayları; önce
eğitim, ardından da işyeri desteği alacak ve ısıtma-soğutma
sektöründe iş hayatına atılacak. Sakura Projesi'nin ilk yılında 14 kadın
KOSGEB, Daikin ve KalDer tarafından geliştirilen eğitim programından
yararlanarak, Nisan 2015 tarihinde işyerlerini açmış olacak. Projenin
ikinci yılında Sakura Projesi'nden yararlanan girişimci sayısı 50'ye,
üçüncü yılın sonunda da 100'e ulaşacak. Sakura Projesi kapsamında;
kariyerine girişimci olarak başlayacak olan bu 100 kadın, işyerlerinde en az bir kadın istihdam edecek.
Böylece Sakura Projesi ile 200 kadına iklimlendirme sektöründe iş olanağı sağlanacak.
Geri Ödemesiz 30 Bin TL'lik Mali Destek
Sakura Projesi hakkında bilgi veren KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Hizmet Merkez Müdürü Sayın Serhat
ÖZTÜRK, ekonomik ve sosyal anlamda son derece hayati işlevleri yerine getiren girişimcilerin
desteklenmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimciliği bir kariyer fırsatı olarak sunmak
amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Sakura Projesi'nde KalDer ve Daikin ile işbirliği yaptıklarını
belirtti. Bu proje ile 3 yılda 100 girişimci kadının KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'ndan
yararlanacağına dikkat çeken Sayın Öztürk, “KalDer ve Daikin tarafından verilecek eğitimlerin sonunda,
girişimcilerimiz kurumun toplam 30.000 TL'yi bulan işletme kuruluş, donanım, işletme giderleri ve sabit
yatırım desteklerinden geri ödemesiz olarak yararlanacaktır” dedi.
İş Sahibi Statüsü Kazanacaklar
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Sayın A. Hamdi DOĞAN, sürdürülebilirlik için küresel ticaret ve iş yaşamının
ana ilkelerinin 10 madde altında toplandığı Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne 2002 yılında Türkiye'de ilk imza
koyan kuruluş olduklarını hatırlatarak, "'Çok özel bir proje" olarak nitelendirdiği Sakura Projesi ile ilgili “16.
Kalite Kongremizde KalDer'in özel konuşmacısı olarak Türkiye'ye gelen, zamanın Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Sayın Kofi ANNAN'ın dünyaya kazandırdığı bu sözleşmenin ilkelerinden bir bölümünü Daikin
Sakura projesi ile yaşama geçirmiş olduk. KalDer, Küresel İlkeler Sözleşmesinin 1'inci ve 6'ncı ilkeleri
doğrultusunda; yönetim dünyasında belirleyici olanın yetenek olduğunu ve bunun da cinsiyete bağlı
olmadığını gündeme taşımayı hedeflemiştir. Daikin Sakura Projesi, KOSGEB-KalDer işbirliğinin bir uzantısı
olması açısından da oldukça anlamlı ve önemlidir. Sakura projesi ile Türkiye ekonomisi 100 kadın girişimci
kazanacak. İşyerlerinin sürdürülebilirliği desteklenecektir. Proje ile yalnızca kadın girişimci yetiştirmekle
kalınmayacak iş sahibi kadın statüsü kazandırılacak. Ülkemizde kadının iş hayatına katkısını arttıracak bu
projenin, Türkiye için benzer projelere örnek teşkil edeceğine inanıyorum.” dedi.
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120 Saatlik Eğitim Alacaklar
Sakura Projesi'ni bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirten Daikin Türkiye CEO'su Sayın Hasan
ÖNDER, “Kurum felsefesinin temeline topluma değer yaratacak çalışmaları koyan 90 yıllık köklü bir kuruluş
olarak, Sakura Projesi ile Türkiye'deki kadın girişimcileri desteklemek bizim için çok değerli bir çalışma. Bu
program sonucunda iklimlendirme sektörüne 100'ü girişimci, 200 kadını kazandıracak olmayı hem
sektörümüz hem de ülkemiz adına çok önemli buluyoruz” dedi. Sakura Projesi kapsamında KalDer ile birlikte
kadın girişimcilere finans, girişimcilik, perakende ve yönetim eğitimlerinin yanı sıra teknik konularda eğitim
vereceklerine de işaret eden Sayın Önder, “120 saat sürecek bir girişimcilik eğitimi programı sonucunda
iklimlendirme sektörüne 100 kadın girişimci arkadaşımız, rol model olarak ekonomik ve sosyal hayata
kazandırılacak. Spordan iş hayatına kadar kadını hayatın her alanında desteklemeyi kendine görev edinmiş
bir kuruluş olarak, KOSGEB ve KalDer ile birlikte böyle bir projeyi hayata geçirerek bu tür işbirliklerine de
örnek oluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
Sakura Projesi Hakkında
Japon kültüründe yeniden doğuşun yanı sıra sonsuzluğu simgeleyen
kiraz ağacı Sakura'dan adını alan bu projenin, Türkiye'nin 56 şehrinde
girişimcilik olanağı tanıdığını belirten Daikin Türkiye Akademi
Koordinatörü Sayın Neslihan YEŞİLYURT, Sakura Programı'nın
işleyişi hakkında şu bilgileri verdi:
1.Ülkemizdeki tüm üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık bölümlerinin
herhangi birinden 3 yıl içinde mezun olan kadın girişimci adayları
Sakura Projesi'nden yararlanabilecek.
2.Üçüncü yılın sonunda 100 kişiye ulaşacak olan Sakura projesi
kapsamında, girişimci adayları 3 ayı kapsayan bir eğitim programına
katılacak.
3.Başarı ile eğitim sertifikasını almaya hak kazanan girişimci adayları,
Daikin Shop'larda yapacakları 15 günlük stajın ardından yaşadıkları
illerde kendi işyerlerini açacak.
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Sektörden Haberler

ICCI 2014 Enerji Ödülleri Başvuruları 22 Ağustos'ta

ICCI 2014 Enerji Ödülleri, 3 kategoride toplam 9
Ödül ile Enerji Santrallerini ve Verimlilik Projelerini
onurlandıracak.
Başvuru için son tarihin 22 Ağustos 2014 olduğu bu
önemli yarışta ödül kategorileri;
1. Yenilenebilir Enerji Santralleri Rüzgar Hidroelektrik
Jeotermal Biokütle ve Atık Güneş
2. Termik Enerji Santralleri Doğalgaz Kömür Atık Isı
3. Enerji Projelerinde Verimlilik
olarak belirlendi. Başvuru yapacak firmalar gerekli
bilgilere erişim için enerjiodulleri.com web sitesini ziyaret edebilirler.
www.enerjiodulleri.com / www.icci.com.tr

IEEE ODTÜ PES Kongresiyle Bir İlke İmza Atıyor
IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu; IEEE Power and Energy
Society ve ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bölümü'nün ortaklığında bir ilki gerçekleştiriyor. 29-31
Ağustos 2014 tarih arasında dünyada ve Türkiye'de
öğrenci toplulukları seviyesinde düzenlenecek İlk
Power&Energy Society Öğrenci Kongresi ODTÜ'de
gerçekleştirilecek.
Dünyada birçok teknik ve mesleki başarılara imza
atmış, bu alanda kendini kanıtlayan IEEE'nin öğrenci
kolu bünyesinde bulunan IEEE ODTÜ'nün düzenlediği
kongre 29-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında ODTÜ'de
gerçekleştirilecek.
6 kıtadan 100'ü aşkın güç ve enerji üzerine çalışan öğrencinin katılması beklenen kongrede, yenilenebilir
enerji, elektrik üretimi-dağıtımı-depolanması, enerjinin ticari boyutu, enerjinin depolanması, alternatif enerjili
araçlar, enerji verimliliği, güç ve enerjiye dair gelişmekte olan teknolojiler, akıllı şebeke (smart grid)
teknolojileri ve nükleer enerji sistemleri konuları üzerinde durulacak olup, yurtdışından ve yurtiçinden birçok
katılımcının ağırlanacağı kongrede teknik oturum ve çalıştaylar dışında teknik olmayan seminerler de
düzenlenecektir. Kongrenin açılışının yapılacağı gala gecesinin dışında Türk kültürünün tanıtılması ve diğer
kültürlerin de kaynaşması açısından çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler

2014 Fuar Takvimi
No Fuarın Adı

Tarih

Yer

1

Batımat ExpoVivenda Uluslararası Yapı Fuarı

04-07 Ağustos 2014

Buenos Aires

ARJANTİN

2

2. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

28-31 Ağustos 2014

Akra

GANA

3

ISH China 2014

03-05 Eylül 2014

Şangay

ÇİN

4

The Big 5 Construct

11-13 Eylül 2014

Bombay

HİNDİSTAN

5

11. Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

18-22 Eylül 2014

Addis Ababa

ETİYOPYA

6

AHR Expo Mexico 2014

23-25 Eylül 2014

Meksiko

MEKSİKA

7

10. Uluslararası Erbil Fuarı

22-25 Eylül 2014

Erbil

IRAK

8

Big Four Show

22-25 Eylül 2014

Tripoli

LİBYA

9

WindEnergy Hamburg

23-26 Eylül 2014

Hamburg

ALMANYA

10

HVAC Fair

26-27 Eylül 2014

Brüksel

BELÇİKA

11

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

Plovdiv

BULGARİSTAN

12

Solar Energy

14-16 Ekim 2014

Birmingham

İNGİLTERE

13

Chillventa Almanya

14-16 Ekim 2014

Nürnberg

ALMANYA

14

Iran HVAC&R

16-19 Ekim 2014

Tahran

İRAN

15

Project Irak Uluslararası İnşaat Yapı Elektrik, Enerji ve
Aydınlatma Fuarı

20-23 Ekim 2014

Erbil

IRAK

16

Aqua Therm Bakü

22-25 Ekim 2014

Bakü

AZERBAYCAN

17

Constroi Angola

23-26 Ekim 2014

Angola

LUANDA

18 HVAC-R Indonesia

28-30 Ekim 2014

Jakarta

ENDONEZYA

19 Philconstruct 2014

05-08 Kasım 2014

Manila

FİLİPİNLER

20 HVAC-R Thailand

13-16 Kasım 2014

Bangkok

TAYLAND

21 The Big 5 Fuarı

17-20 Kasım 2014

Dubai

BAE

*Sürekli güncellenmektedir.
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