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Başkan'dan

Sevgili Meslekdaşlarım,
Öncelikle yaklaşmakta olan yeni yılınızı şimdiden kutlar ve 2015'in hepimize
sağlık, huzur, afiyetler getirmesini dilerim.
Bildiğiniz gibi binlerce yıllık insanlık tarihinde sayısız olaylar yaşandı ve bugünlere
gelindi. Bu uzun süreç içinde özellikle son yüzyıldaki sanayileşme dönemi ile
beraber Dünya'mız çevresel olarak her açıdan bozulmaya başladı ki; bu da, ne
yazık ki çocuklarımızın hayatını daha da olumsuz yönde etkileyecek diye
düşünüyorum.
Yaklaşık 20 yıldır sanayi, 10 yıldır soğutma sektörü içinde yoğun bir şekilde çalışmakta olan bir meslektaşınız
olarak şunu ifade etmek isterim ki; geleceğimizi kurtarmak için işlerimizi yaparken önceliğimiz başta dikkatlice
dizayn edilmiş ürünler ve proseslere odaklanarak olumsuz çevre etkilerini azaltmak, mümkün olduğu kadar
temiz enerji kullanarak tasarrufu sağlamak, çevresel atıkların dönüşümünü planlamak ve özetle doğayla
uyumlu bir şekilde hareket etmek olmalıdır.
Günümüzün küresel rekabet şartlarında bu bahsi geçen çevresel konular tabii ki kolayca realize olmuyor
ancak şunu da unutmamak gerekir ki; şu an için gidebileceğimiz ve yaşayabileceğimiz başka bir dünya da
yok.
Sektörümüzün dinamiklerine baktığımızda, yukarıda bahsi geçen konulara odaklanan şirketlerin uzun
vadede daha başarılı ve kalıcı olduklarını görüyoruz. Bu manada küresel hareket etmek zorunda olduğumuz
gerçeğini de dikkate alarak ihracatımızı artırmak için mücadele etmeliyiz. Çünkü ihracatını artırmayı
hedefleyen şirketler otomatik olarak küresel pazar şartlarına da kendilerini uydurmak durumunda kalıyorlar.
Ülkemizin büyümesi ve her birimizin daha huzurlu bir hayat sürmesi için de sektörümüzde ihracatı artırmak ile
beraber küresel markalar yaratmak için ciddi ve uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini düşüyorum; tabii ki
devletimizin desteği olmadan bunları başarmak kolay olmayacaktır.
Özetle küresel markalar yaratma hedefi ile beraber ihracata odaklanmış bir sektörün çok başarılı olacağına ve
bu manada derneğimiz gibi STK'ların her açıdan desteklenmesi gerektiğine inancım tamdır.
Sektörümüzden nice küresel markalar çıkması dileğiyle,
Saygılarımla,
Ömür DÜZTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
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Derneğimiz Yeni Pazarlar ile Üyelerinin İhracatının Geliştirilmesine Katkıda Bulunuyor

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi (UR-GE)
Projemiz kapsamında, 04-06 Kasım 2014 tarihleri arasında Yurtdışı Alım Heyeti Programımız düzenlenmiştir.
Alım heyetine katılacak firmaların tespitinde; Ekim 2012'de UR-GE Projemiz kapsamında gerçekleştirmiş
olduğumuz Azerbaycan Yurtdışı heyet Programımız, Mayıs 2013'de yine UR-GE Projemiz kapsamında
Kenya Yurtdışı heyet Programımız, standlı yer aldığımız CHRVI Middle East (ME) 2014 Fuarı'na Mayıs
ayında katılım etkili olmuştur. Derneğimiz, Heights Exhibitions & Conferences tarafından organize edilen ve
Katar Uluslararası Kongre Merkezi'nde 26-29 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen CHRVI Middle East
(ME) Fuarı'na katılmıştır. Bu ziyaret aslında bir ön heyet niteliği taşımakta olup alım heyeti organizasyonumuz
için önemli bir çalışmadır.
Suudi Arabistan, Kenya, Katar ve Gürcistan'dan gelen iş adamlarının ağırlandığı programın ilk gününde
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde dernek üyelerimizden 6 firmanın (Barlas, Doğu, Eneko, İmas,
İmeksan, KLS) katılımları ile heyet katılımcısı yabancı 7 firma ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmiş olup,
firmalarımız tarafından yabancı firma temsilcileri ile birebir görüşme imkanı yakalanmıştır.
Görüşmelerin ardından yabancı firma temsilcileri, dernek üyelerimizin fabrikalarını ziyaret ederek
firmalarımızın ürettikleri cihazlar ve üretim aşamaları hakkında bilgi almışlar ve ticari görüşmelerini
gerçekleştirmişlerdir.
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Faaliyetimiz kapsamında gerçekleştirilen İkili Görüşmeler
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN'ın açılış
konuşması ile başlamıştır.
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL
dernek faaliyetlerimiz ve yürütmüş
olduğumuz projeler hakkında Alım
Heyeti Programımıza katılan firma
Yabancı firmalar, yerli üreticileri tesislerinde ziyaret etme ve üretim
temsilcilerine sunum
gerçekleştirmiştir.
aşamalarını yerinde inceleme şansı elde etmişlerdir.
UR-GE Projemiz Kapsamında Düzenlemiş Olduğumuz Yurtdışı
Alım Heyeti Programımız ile,

Üyelerimiz yurtdışına ziyaret sırasındaki ilk görüşmelerinde ifade
edip de anlatamadıkları konuları, müşterileri fabrikalarında
ağırlayarak birebir yüz yüze anlatma fırsatı elde etmişlerdir.
Daha önce Kenya ve Azerbaycan'a yapılan dış ticaret heyetleri, Kenya ön heyeti ve OAİB desteği ile katılmış
olduğumuz CHRVI ME Fuarı ile doğru kişilerin tespit edilerek, nitelikli müşterilerin üye firmalarımızın karşısına
müşteri olarak çıkarılması ihracat için önemli bir fırsat olmuştur.
Organizasyon hazırlığımızın tam yapılmış olması; ESSİAD tanıtım filmimiz ile küme olarak gücümüzün
ortaya konmasını sağlamış, hazırlamış olduğumuz tanıtım katalogları ile yabancı firmalar üyelerimizin iş
kolları hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatı yakalamışlardır.
Gerek üreticilerimiz, gerekse heyete katılan yabancı firmalar açısından son derece başarılı geçen bu
organizasyondaki tecrübelerimizle bundan sonraki UR-GE Projemizde daha hedefe odaklı, daha bilinçli
çalışacağımıza inanıyoruz.
Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler görüşmelerin ticari bağlantılara dönüşeceği yönündedir. Heyete

katılan firmalar daha önce ülkemizden mal almayı düşündükleri halde, buna cesaret edemezken, bu alım
heyeti ile ülkemize gelmiş, üreticilerimizin fabrikalarını yerinde ziyaret etme olanağı elde etmiş, karşılıklı
masada oturarak sohbet etme fırsatı yakalamış oldukları üyelerimizle uzun sürecek birlikteliklere imza atma
fırsatı yakalamışlardır.
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Yabancı firmaların değerlendirmelerini okuduğumuzda genel olarak dürüst kişilerle iş geliştirmekten
memnun oldukları, ancak Türkiye'deki fiyatların Katar'daki (Hindistan ve Çin'den gelen ürünlerin etkisiyle)
fiyatlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Devletimizin bu yönde de yerli üreticiyi koruyucu önlemler
alması, belki sübvansiyonlar geliştirmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Yerli ve yabancı firmalarımız faaliyetimizden memnun kalmışlar ve önümüzdeki günlerde olumlu iş
bağlantıları gerçekleştireceklerini ifade etmişlerdir.
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Dünya Gazetesi - 11.11.2014

Haber Ekspress - 11.11.2014
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Ticaret Gazetesi - 11.11.2014
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Haberde Denge - 11.11.2014

Ortadoğu Gazetesi 11.11.2014

Ayrıntılı Haber - 12.11.2014
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Milliyet Ege - 12.11.2014

Ekonomi Gazetesi - 12.11.2014

Yeni Ekonomi - 14.11.2014
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Mimari Tasarımda İklimlendirme Semineri ile
İklimlendirme Sektörü, Mimarlar ve Öğrenciler Bir Araya Getirildi

Derneğimizin İSKİD ile işbirliği kapsamında ve İSKİD Merkezi İklimlendirme Sistemleri Komisyonu (MİSK)
çalışmaları bünyesinde 19 Kasım 2014 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) “Mimari Tasarımda
İklimlendirme” Konferansı yapıldı. Katılımcılar “Nefes Alan Yapılar” sloganıyla mimari tasarımda tüm
disiplinleri dikkate alan uygulamaların önemini anlattı.
Form, İmbat, İmeksan, Kliterm, Makro Teknik ve Üntes sponsorluğunda gerçekleştirilen konferansa mimarlar,
makina mühendisleri, tesisat mühendisleri, belediyeler, çevre şehircilik müdürlükleri, mimarlık öğrencileri,
üniversiteler ve EHİS sektör firmalarından yoğun katılım sağlanmıştır.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Macit TOKSOY'un yaptığı konferansta yatırımcı sıfatıyla E. Özgörkey Şirketler
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yatırımcı Sayın Erdoğan ÖZGÖRKEY, Makina Mühendisi sıfatıyla Eke
Yönetici Ortağı Sayın Hakan BULGUN, Mimar sıfatıyla Birok Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şükrü
KOCAGÖZ konuşmacı olarak yer alırken, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr.
Ender YAZGAN BULGUN, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN, İSKİD Merkezi İklimlendirme
Sistemleri Komisyonunu temsilen Sayın Kerim GÜMRÜKÇÜLER açılış konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir.
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Temiz Hava Sorunu

Konferansın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın Akın KAYACAN, temiz hava ihtiyacının her
geçen gün büyüyen bir sorun haline geldiğini ve günümüzde bu
konuda çok çeşitli çözümlerin var olduğunu ifade etti. Üniversite
ve sanayi işbirliğinin sağlanması konusuna dernek olarak
verdiğimiz önemi ve bu alanlarda gerçekleştirdiğimiz
çalışmaları ifade eden Kayacan, “Akademisyen ve öğrencilerle
sık sık bir araya geliyoruz. Burada hem sektörümüzdeki
gelişmeleri anlatıyoruz, hem de üniversitelerle ne gibi ortak
projelerde yer alabileceğimizi konuşuyoruz. Bu kapsamda da
bugün buradayız. Bu toplantıyla uygulama tecrübelerimizi
akademik ortamda paylaşarak, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını
hedefliyoruz” dedi.
Mimarinin Yanında İşlevsellik Önemli
Konferans bölümünde tecrübelerini dinleyenlere aktaran Sayın
Erdoğan ÖZGÖRKEY ise geçmişte gerek maddi
imkansızlıklar, gerekse farklı dizaynları ortaya koyacak kişilerin
azlığından dolayı bugün önemsenen nefes alan yapıları
yaptırmanın zor olduğunu söyledi. İlk fabrikasını daha önce hiç
fabrika yapmamış Kordon'un en meşhur müteahhidine
yaptırdığını ifade eden Özgörkey, “Bundan 60 sene önce bizim
ilk fabrikalarımızı yaptığımız Bornova'da etrafımızda hiçbir şey
yoktu. O zaman yapılan binalar dizayn değil de yapılacak işe
göre şekilleniyordu. Baştan iyi yapılmayan havalandırma
sistemleri yüzünden kullanılan klimalarla birlikte görüntü kirliliği
de ortaya çıktı. Ancak, mimar arkadaşlara her zaman
görünüme değil işverenin ihtiyaçlarına göre değerlendirme
yapmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Marifet Nitelikli Bina Yapmak
İzmir'de cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen birkaç binanın estetik ve dizayn
açısından zamanının ilerisinde olduğunu ifade eden Mimar Sayın Şükrü
KOCAGÖZ, bunların en güzel örneğinin Konak'ın Halil Rıfat Paşa semtinde
bulunan Şato'nun olduğunu söyledi.
Zamanımızda inşa edilen Ege İhracatçı Birlikleri binasının nefes alan yapılar için
iyi bir örnek olduğunu anlatan Kocagöz, “Çok bina yapmaktansa nitelikli binalar
yapmak birinci hedefimiz olmalı. Kullanılacak malzeme ve dizayn çok önemli. Bir
inşaat yaparken İngilizlerin “ucuz bina yapacak kadar zengin değilim” sözünü
daima hatırlamalıyız” diye konuştu.

11

ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD
e-bülten

Koordinasyon Önemli
Makina Mühendisi Sayın Hakan BULGUN ise bir binanın inşası
öncesinde mimar, mühendis ve yatırımcı üçlü sacayağının koordineli
bir biçimde çalışması gerektiğini söyledi.
Binalarda enerji verimliliğinin çok önemli olduğunun altını çizen
Bulgun, “Örnek olarak bir ev yaparken havalandırma için cama
pencere koymaktan ötesi düşünülmeli. Belki koyacağınız o pencere
havalandırma için hiçbir işe yaramayacak. Kat yükseklikleri
havalandırma tesisatı için gereken alanı bırakacak boşluğu
sağlamalı” diye konuştu.
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Ege'de Bugün - 25.11.1014

Ege Telgraf - 25.11.2014
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İzmir 9 Eylül Gazetesi - 25.11.2014

Milliyet Ege - 25.11.2014
Posta Ege - 25.11.2014
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Yeni Gün Gazetesi - 25.11.2014

Yeni Asır Gazetesi - 25.11.2014

Ayrıntılı Haber - 28.11.2014

Ekonomi Gazetesi - 29.11.2014
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TTMD Tarafından Düzenlenen Çalıştayın Bu Yılki Konusu
“Mekanik Tesisatta Isı Pompası Kullanımı” Olarak Belirlendi

TTMD tarafından özellikle mekanik tesisat sektörünün karşılaştığı sorunların tartışılması ve çözüm önerileri
geliştirilmesi, fırsatların paylaşılması ve değerlendirilmesi, sektör içi işbirlikleri geliştirilmesi, tesisat
mühendisliğinin geliştirilmesi gibi amaçlar çerçevesinde her yıl düzenli olarak çalıştay gerçekleştirilmektedir.
Bu kapsamda, 07-09 Kasım 2014 tarihleri arasında Bursa Hotel Çelik Palas'da gerçekleştirilen çalıştayın
konusu “Mekanik Tesisatta Isı Pompası Kullanımı” olarak belirlenmiştir.
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bahri TÜRKMEN'in gerçekleştirmiş oldukları açılış konuşmaları ile
başlayan çalıştayın ilk oturumunda söz alan Form A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tunç KORUN, RES
Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin KÜÇÜKÇALI, Atlantik Grup Genel Müdürü Sayın İbrahim
TURAN ve TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Celalettin ÇELİK Isı Pompaları ve Uygulamaları hakkında çok
değerli bilgiler paylaşmışlardır. İkinci oturumunda sektörel dernek temsilcileri söz almış olup sonraki
oturumlarda atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL söz
alarak dernek faaliyetlerimiz, yürütmüş olduğumuz projeler hakkında katılımcılara bilgi vermiştir.
Türkiye-Yunanistan İş Forumu, İzmir'de Gerçekleştirildi
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından koordine edilen, DEİK
organizasyonunda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat
ZEYBEKÇİ, Yunanistan Kalkınma Bakanı Sayın Nikos
DENIDAS, Yunanistan Ticaret Odası Başkanı Sayın
Konstantinos MIHALOS, T.C. Ekonomi Bakanı Yardımcısı
Sayın Adnan Yıldırım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Cihad VARDAN ve
beraberlerindeki 100 civarında Yunan işadamının katılımlarıyla,
12 Kasım 2014 tarihinde Kaya Thermal Hotel İzmir'de “TürkiyeYunanistan İş Forumu” düzenlenmiştir.
Derneğimizin katıldığı forumda, Türkiye-Yunanistan ikili ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ve üçüncü ülkelerde
beraber yatırım imkanları değerlendirilmiştir. İzmir'in ünlü sanayicilerinin de katıldığı forumda Yunanistan'daki
iş ve güncel yatırım fırsatları da detaylı olarak aktarılmış olup turizm, otelcilik, inşaat, inşaat malzemeleri,
enerji, yenilenebilir enerji, alternatif enerji kaynakları, emlak, denizcilik sanayi, ulaştırma, lojistik, gıda ve
meşrubat, tarım ürünleri, makina sanayi, makina ekipmanları, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik sanayi,
kimyasallar, tekstil ve hazır giyim, deri ürünleri, sağlık ekipmanı, ilaç, kozmetik, hediyelik eşya, araba
aksesuarları, müşavirlik, hukuk büroları, mali hizmetler, bebek ürünleri, mobilya ve basım sektörlerinde iş
yapan Yunan firmaları forumda yer almıştır.
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Üye Ziyaretlerimiz
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katılımları ile Başarır Soğutma Genel Müdürü Sayın Fehim
YARAŞIKLI, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Nilay TUTAN, Form Endüstri Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Güray KORUN ve Ege Bölgesi Satış Şefi Sayın Kıvanç TATLICIOĞLU, İmas Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Turan MUŞKARA, İmeksan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güven TOSUN, Öge Mühendislik Şirket
Müdürü Sayın Metin GÜRES ziyaret edilmiştir.
İlgili ziyaretlerde, 19 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen Mimari Tasarımda İklimlendirme Semineri
öncesindeki hazırlık çalışmaları hakkında üyelerimize bilgi verilmiş, URGE projemizle ilgili gerekli bilgiler
değerlendirilmiş, dernek faaliyetlerimiz ve projelerimiz ile ilgili gelişmeler paylaşılmıştır.

Sektör Ziyaretlerimiz
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcımız Sayın Hakan SEMERCİ ve Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katılımları ile Dj Cool Klima ve
Soğutma Cih. Genel Müdürü Sayın Z. Alp SAYILGAN ve Fabrika
Müdürü Sayın Gürkan OĞUZ, Dündar Ev Cihazları San. ve Tic. Ltd.
Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver DÜNDAR ziyaret
edilmiştir.
İlgili ziyaretlerde dernek faaliyetlerimiz ve yürütmüş olduğumuz
projeler hakkında bilgi verilmiş olup firmaların derneğimize üyelikleri
hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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İzmir'in Ünlü Yatırımcılarından Sayın Erdoğan ÖZGÖRKEY'i Özser Otomotiv'de Ziyaret Ettik
İSKİD ile işbirliğimiz kapsamında 19 Kasım 2014 tarihinde İzmir Ekonomi
Üniversitesi'nde gerçekleştirmiş olduğumuz Mimari Tasarımda İklimlendirme
Semineri'miz öncesinde, seminer hazırlıkları hakkında ön bilgi paylaşmak
üzere Sayın Erdoğan ÖZGÖRKEY ziyaret edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN, İSKİD Merkezi
İklimlendirme Sistemleri (MİSK) Komisyonu'nu temsilen Sayın Kerim
GÜMRÜKÇÜLER, Birok A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Sayın Şükrü KOCAGÖZ, HB Mekanik Yönetim
Kurulu Başkanı Makina Mühendisi Sayın Hakan BULGUN ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in
katılımları ile gerçekleştirilen ziyarette sektörün lider markalarını, yatırımcıları, mekanik proje firmalarını,
mimarları ve mimarlık öğrencilerini bir araya getiren Mimari Tasarımda İklimlendirme Semineri ile ilgili
hazırlıklar ve seminerin akışına dair çalışmalar değerlendirilmiştir.

Yaşam Koçu ve Kişisel Gelişim Uzmanı Prof. Dr. Sayın Meltem ONAY'ı
Dernek Merkezimizde Ağırladık
Kişisel Gelişim konusunda önemli çalışmaları bulunan
Prof. Dr. Sayın Meltem ONAY, 17 Kasım 2014 tarihinde
dernek merkezimizi ziyaret etmiştir.
Dernek merkezimizde gerçekleştirilen toplantıda,
Sayın Meltem ONAY'ın kişisel gelişim üzerine
yürütmüş olduğu çalışmalar ve ESEM kapsamında
düzenlenebilecek olan eğitim işbirliği çalışmaları
hakkında görüşme gerçekleştirilmiştir. Sayın Meltem
ONAY'ın ilgi çeken "Ben Bir Somon Balığıyım" konulu
sunumunun dernek üyelerimiz ile paylaşılması
konusunda görüş birliğine varılmıştır.
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İklimlendirme Sektör Sunumları
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu (EMYO) / 13.11.2014
ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında 13 Kasım 2014 tarihinde
Ege Üniversitesi EMYO İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri
Bölümü öğrencilerine İklimlendirme Sektör Sunumu
gerçekleştirilmiştir.
Dernek üyelerimizden Terkan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turan
ERKAN'ın tecrübelerini ve Soğutma'nın esaslarını öğrencilerin
ilgisini çeken örnekler ile anlatmasının ardından Genel Sekreterimiz
Sayın Aylin GEL'in dernek faaliyetlerimizi aktardığı etkinlikte
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS)
Sektörü öğrencilere tanıtılmıştır. Derneğimizin staj çalışmaları
hakkında öğrencilerin talepleri toplanmıştır. Sayın Turan Erkan
öğrencilerin Soğutma sektörü ile ilgili sorularını yanıtlamış ve
sektördeki iş fırsatlarından öğrencilere örnekler verilmiştir.
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Teknik Gezi
İmas A.Ş. / 27.11.2014
ESSİAD Okuldan İşe Projemizin teknik gezi faaliyetleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile birlikte İmas A.Ş.'nin Pancar OSB'de yer alan fabrikası ziyaret edilmiştir.
Sektörümüzde üretilen cihazlar ve üretim aşamaları ile ilgili öğrencilerin bilgi aldığı ziyarette İmas A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Telat MUŞKARA öğrencilerle tecrübelerini paylaşmış, Üretim Müdürü Sayın
Mustafa KOÇYİĞİT tarafından sektör sunumu ve Sayın Aylin Gel tarafından dernek sunumumuz
gerçekleştirilmiştir.

İmas A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Turan MUŞKARA'ya
misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi sunarız.
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EĞİTİM TAKVİMİ
2014-2015
Eğitimler

Süre/Gün

Ay/2014

Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi ve Planlama

1

Aralık

Kurumsal Kaynak Planlaması - ERP

1

Ocak

Psikrometrik Prosesler

2

Şubat

*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 Aslı GÜNEŞ ONBIÇAK,
Sayın Ayhan ONAT,
Sayın Orhan TURAN,
Sayın Özen OSMANOĞLU,
Sayın Serli SİNANOĞLU'nun doğum günlerini
kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler geçirmelerini dileriz.
Sayman’dan

Hatırlatma
Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Genel
Kurul Toplantımız nedeniyle 2014 yılı ve geçmiş
dönem aidat ödemelerini yapamamış olan
üyelerimizin ödemeleri konusunda 31.12.2014
tarihine kadar dernek merkezimiz ile 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.

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

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

Soğutma Dünyası

Soğutma Dünyası Dergisi'nin 2015 yılı içerisinde
yayınlanacak olan reklam görselleriniz için
yapılacak olan yıllık anlaşmaları bu ay içerisinde
(Aralık) gerçekleştiği takdirde 2014 yılı fiyatları
uygulanacaktır.
Siz değerli üyelerimizi ve sektör firmalarımızı
Soğutma Dünyası'na
katkı koymaya davet ediyoruz.

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.
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İmas A.Ş. Türkiye'nin Önde Gelen Çözüm Uzmanlarını
Almanya'da ve İtalya'da Kalite ile Buluşturdu

1967 yılından beri merkezi sistem ve bilgisayar/laboratuvar odaları klimaları, havalandırma sistemleri, proses
soğutması sektöründe faaliyet gösteren İmas A.Ş. sektörün en önemli çözüm uzmanlarına Türkiye
Mümessilliklerini yaptığı Almanya'daki Nicotra-Gebhardt ve İtalya'daki Blue Box fabrikalarının kapılarını
açarak19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen teknik gezi ile sektörümüzün uzmanlarını ağırlamıştır.
o

Nicotra-Gebhardt fabrikasında özellik ile modeline göre 200-600 C sıcaklıkta çalışan, ilgili kalite belgelerine
sahip, çatı tipi egzost fanları ile RLO ve RLM tipi plug fanların kaliteli imalat sistemleri ve istisnasız her
vantilatörün balansının olmasının olması ilgi ile izlenerek ürün kalitesi gözlenmiştir. Almanya'dan İtalya'ya
geçerek Venedik civarındaki hassas klima, her tür ve her kapasitede chiller grubu, su kaynaklı ısı pompaları ve
benzeri pek çok ürünü üreten, bir teknoloji üssü sayılabilecek Blue Box fabrikasına ulaşılmıştır. Blue Box
fabrikasında İmas A.Ş. Satış Sorumlusu Sayın Roberto BERNABER Blue Box ürünleri ile ilgili bir tanıtım
gerçekleştirmiştir. Üretim alanları dolaşılarak temiz, usule uygun işe özel inşa edilmiş fabrika binası
gezilmiştir. Her üretim hattının sonunda uygun gaz şarjının yapıldığı standart çalışma şartı ortamının
yaratıldığı özel bölümleri ziyaret edilmiştir.
İtalya'da bir chiller grubu imalat yapan fabrikada bulunabilecek en kapsamlı test odalarından birisini bölümler
halinde izleme fırsatına sahip olunmuştur. Test odası üretimi hatlarından bağımsız ayrı bir ünite olarak
çalışmaktadır. Bir heat-pump chiller grubunun gerçek çalışma koşullarının yarattığı ortamda test edilmesi
incelenmiştir. Bununla birlikte, laboratuvarın arka bölümünde, laboratuvardaki şartların yaratılmasını
saylayan fevkalade geniş tesisat ve kazan dairesi incelenmiştir. Padova'da 400 kW kapasiteli split chiller
grubunun, zor bir binada, binaların arasında yapılmış bir uygulaması incelenerek dış ünite 27 dB(a) gibi iddialı
ses basınç seviyesinde olduğu gözlenmiştir. (İç ve dış ünite arasındaki bakır boruların uzunluğu ise 40
metreye ulaşıyor, yükseklik farkı ise 15 metreye yaklaşıyordu.) İmas'ın teknik gezisine katılan ekip, gezinin
son gününü İtalya'nın en ünlü turistik kenti olan Venedik'te geçirmiştir.
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Dev projede Doğu İklimlendirme İmzası

Tam 83 yıldır düzenlenen İzmir Enternasyonel Fuarı
taşınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından
Gaziemir'de kurulacak yeni fuar kompleksi, toplam 337 bin
2
2
m 'lik bir alan üzerinde inşa ediliyor. 240 bin m inşaat alanına
sahip bulunan fuar kompleksinde 93 bin m2'lik kapalı otopark,
12 bin m2'lik fuar sokağı, 865 m2'lik seminer salonu yer
alacak. 11 bin 300 m2'lik alanda ise kafeterya, restoran ve
idari binalar bulunacak.
Yer aldığı her projeye artı değer katan Doğu İklimlendirme,
büyük boyutlu ihtisas fuarlarının tüm gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikteki İzmir'in yeni fuar
kompleksinde de gücünü kanıtlıyor. Sergi holleri, seminer salonları, geniş otoparkı ve sosyal donatı alanları ile
uluslararası standartlardaki bu dev projede, Doğu İklimlendirme imzasını taşıyan klima santralları, hücreli
aspiratörler ve havalandırma ekipmanları kullanılıyor. Üretim aşamasında, havalandırma ekipmanları ile ilgili
CFD analizler hazırlandı. Bu analizlerle birlikte difüzörlerden üflenen iklimlendirilmiş havanın yaz ve kış
koşullarında konfor bölgesine hangi şartlarda ulaştığı benzetim tekniği ile saptandı. Üretim, benzetimlerden
elde edilen veriler ışığında gerçekleştirildi.
Rönesans Tower'da, Daikin-McQuay Sistemleri Tercih Edildi
A plus ofis konsepti ile inşa edilen ve 44 katlı, 185.5 metre
yüksekliğindeki tek bir kuleden oluşan Rönesans Tower'da, yüksek
verim ve enerji tasarruf oranları ile Daikin-McQuay sistemleri tercih
edildi. Kozyatağı-Ataşehir'de, E-5 ile TEM bağlantı yollarının kesiştiği
stratejik bir noktada farklı mimarisi ile dikkat çeken Rönesans Tower,
hem mimarlık hem de mühendislik literatürüne girecek pek çok ilke
sahip bulunuyor. Toplam 44.900 metrekare kiralanabilir ofis alanının
yer aldığı Rönesans Tower, her katında 250 metrekare ile 1.400
metrekare arasında değişen esnek ofis seçenekleri sunuyor.
Türkiye'nin ilk LEED Platin sertifikalı kulesi olmaya aday Rönenans
Tower, betonarme taşıyıcı sistem, "Performansa Dayalı Tasarım"
(PBD) yöntemiyle inşa edildi. Bunun yanı sıra deprem güvenliği için Türkiye'de ilk defa uygulanan bir
"outrigger" sistemi bulunan kulede, Burkulması Önlenmiş Çaprazlar (BRB) olarak adlandırılan anti-sismik
cihaz kullanıldı.
Rönesans İnşaat tarafından yapımı tamamlanan kulenin, tasarımını FXFOWLE Architects, LLP,
FEHMIKOBALDESIGN Architects üstlendi. Axis Facades, VDA'nın danışmanlık yaptığı Rönenas Tower'ın
mekanik elektrik projesi Okutan Mühendislik, Cosentini Assosiates tarafından dizayn edildi. Kulenin mekanik
tesisat işleri ise Birleşim Mühendislik tarafından yapıldı. Kısa bir süre sonra yaşamın başlayacağı Rönenans
Tower'ın iklimlendirmesinde de binanın taşıdığı özelliklere yakışan cihazlar tercih edildi. Projede kullanılan
Daikin-McQuay soğutma grupları, 5 kW ile 9000 kW'a kadar geniş kapasite aralığında çözüm imkanı sunuyor.
Yüksek verimli A Enerji sınıfı su soğutmalı serisi olan çevre dostu R134A soğutucu gazlı 2 adet 2825 kW'lık
DWSC serisi santrifüj soğutma grubunun kullanıldığı Rönesans Tower'da, ayrıca 1084 kW'lık PFS (EWWD)
serisi vidalı soğutma gruplarına yer verildi. EUROVENT ve AHRI sertifikalı olan oransal kontrollü ve bağımsız
soğutman devresine sahip Daikin-McQuay soğutma grupları, uzun çalışma periyotlarında sorunsuz çalışma
performanslarına sahip olmaları ile tanınıyor. Yüksek tam yük ve sezonsal verimlilik IPLV-NQVL değerlerine
sahip olan bu gruplar, sağladığı düşük işletme ve enerji maliyeti avantajı ile yatırımcıların ve kullanıcıların
beğenisini topluyor.
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Türkiye'nin Sivil Toplum Kuruluşları'nın En Mükemmeli EBSO
Üyelerine verdiği hizmetlerin kalite ve standardını sürekli
yükselterek öncü konumunu Ege Bölgesi Mükemmellik
Ödülü ile perçinleyen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO),
Sivil Toplum Kategorisinde "Türkiye Mükemmellik
Ödülü'nün sahibi oldu. Türkiye Mükemmellik Büyük
Ödülü'nü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kategorisi'nde
"Method Research Company" kazandı. EBSO Yönetim
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, bu ödülle Türkiye
genelinde oda ve borsalara örnek olduklarını söyledi.
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile TÜSİAD tarafından
İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Mükemmelliği Yaşamak'
temasıyla gerçekleştirilen 23. Kalite Kongresi finaline
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender
YORGANCILAR, Meclis Başkanı Sayın Salih ESEN, Yönetim Kurulu Üyeleri ve personelden oluşan 50 kişilik
bir ekiple katılan EBSO ekibi sonucu büyük bir sevinç yaşadı.
Türkiye Mükemmellik Ödülü töreninde konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Üyelerine
Avrupa'daki odalarla aynı kalite ve standartlarda hizmet veren Odamız, bunu Türkiye Mükemmellik Ödülü ile
de taçlandırdı. Bu ödül, Türkiye'deki oda ve borsalara örnek, İzmir, Ege ve ülkemize armağan olsun” dedi.
Ödülü Kal Der Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi DOĞAN ve Ödül Yürütme Kurulu Başkanı Sayın
Mehmet DURMAN'dan EBSO Meclis Başkanı Sayın Salih ESEN ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile personelin de
marşlar ve alkışlarla eşlik ettiği çoşkulu bir ortamda alan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender
YORGANCILAR, “KalDer'in kalite ödülleri sürecinde önce İzmir'de 9 yıl aradan sonra Ege Bölgesi
Mükemmellik Ödülü'nün sahibi olduk, 12 yıldır İzmirli kuruluşların alamadığı Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü
sivil toplum kategorisinde İzmir'e getirdik. Bu ödülü kazanmaktan, İzmir'e ve camiamıza yaşattığımız
sevinçten büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıda büyük payı olan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Katkılarından dolayı KalDer'e, ödül sürecindeki değerlendiricilere ve jüriye teşekkür ediyorum.
EBSO ailesi olarak ülke kalkınmasında ne derece önemli bir sorumluluk taşıdığımızın farkındayız. Ege
Bölgesi Mükemmellik Ödülü ilk adımdı, Türkiye Mükemmellik Ödülü daha
büyük adım. Türkiye Mükemmellik Ödülü'nün bizim için anlamı ve kapsamı
çok daha fazla. 365 Oda ve Borsa'nın farkındalığı demek, 1 milyonu aşan
sayısı ile sanayi ve ticaret kesimine yansıyacak bir domino etkisi yaratmak
demektir” dedi.
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. EBSO, 1995 yılında TSE-ISO 9001 belgesini alan ilk oda
olarak Türkiye'ye adını yazdırırken, TOBB bünyesinde de A kategorisinde
akredite olan ilk odalar arasında yer 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,
2012'de Ege Bölgesi Kalite Başarı Ödülü'nü, 2014'te de Ege Bölgesi
Mükemmellik Ödülü'nü aldı.
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ISKAV'ın Üst Düzey Yöneticilere Yönelik Eğitim Semineri
15-16 Kasım 2014 Tarihleri Arasında Edirne'de Gerçekleştirildi

15-16 Kasım 2014 tarihlerinde Edirne Margi Otel'de gerçekleşen eğitim seminerine, iklimlendirme sektörünün
önde gelen firmalarının yöneticileri katıldı.
İki gün süren programın ilk gününde, katılımcılar Sayın Serdar SEMENT'in sunumuyla "Dünyadaki ve
Bölgedeki Jeopolitik Gelişmeler, Türkiye'ye Etkisi ve Siyasi İstikrar" konuları üzerine görüş alışverişinde
bulundular. İkinci günde Sayın Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU'nun sunum yaptığı eğitimde "Son Ekonomik
Gelişmeler" anlatıldı. 15 Kasım 2014 tarihi Cumartesi akşamı Yunanistan'da akşam yemeğiyle devam eden
program, katılımcılar tarafından son derece yararlı bulundu. ISKAV'ın geleneksel hale gelmiş Üst Düzey
Yöneticilere Yönelik Eğitim Seminerinin 2015 yılında da gerçekleştirileceği belirtildi.
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Enerji Verimliliği Paneli Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Gerçekleşti

"Enerji Verimliliği Paneli" 25 Kasım 2014 tarihinde Makine
Fakültesi Dekanlığı İklimlendirme Anabilim Dalı, ISKAV ve
ISKID desteğiyle bu yılda enerji verimliliği alanındaki güncel
konularıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü
Oditoryum ve Sergi Salonunda gerçekleşti. Üniversite
sanayi işbirliğinin verimli bir örneği olan Panel enerji
verimliliği konulu sunumlar ve öğrencilerin iklimlendirme
sektörünü tanımaları için önemli bir fırsat oldu.
Altın Sponsorlar, AFS ve Friterm, Gümüş Sponsor Systemair
HSK, Bronz Sponsor Form, Destek Sponsorları Arçelik,
Daikin, Oneflex, Trox, Grundfos oldu.
Açılış konuşmalarını Rektör Sayın Prof Dr. İsmail YÜKSEK,
ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin DURUK, Sayın
Prof. Dr. İsmail TEKE gerçekleştirdi.
İlk oturum "İklimlendirme Sektörü ve Hedefleri" konusu ile
konuşmacılar, Daikin'den Sayın Zeki ÖZEN, AFS'den Sayın
Bahadırhan TARİ, Escon Enerji'den Sayın Cafer ÜNLÜ,
Tanrıöver Mühendislik'ten Sayın Cevat TANRIÖVER oldu.
Panel başkanlığını Sayın Metin DURUK yaptı.
İkinci oturum "Üniversite Sanayi İşbirliği" konusu ile
konuşmacıları, Grundfos'dan Sayın Nilgün ATICI, Systemair
HSK'dan Sayın Serkan GÜNDÜZ, Friterm'den Naci Sayın
ŞAHİN, AFS'den Sayın Zeki POYRAZ oldu. Panelin
yöneticiliğini Sayın Cafer ÜNLÜ yaptı.
Üçüncü oturum "Sanayi Uygulamaları ve Enerji Verimliliği"
konusu ile konuşmacıları Anadolu Sağlık Grubu'ndan Sayın
Tülay YILMAZ, Form'dan Sayın Pınar GÜRLER, Trox
Türkiye'den Sayın Ozan ATASOY, Grundfos'dan Sayın
Derya ÇUHA, Illinois Üniversitesi'nden Sayın Serdar ÇELİK,
Daikin'dan Sayın Arda KESER yaptı, Panelin yöneticiliğini
Bahadırhan TARI yaptı.
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Carrier Teknolojisi, Michelangelo’nun Fresklerine Hayat Veriyor
Vatikan'da yılda 5 milyon kişinin ziyaret ettiği Sistine Şapeli'nde yer
alan, Michelangelo'nun freskleri, ortama yayılan vücut ısısı, nem,
nefes, mum isi gibi sebeplerle önemli bir tehlike altında bulunuyor.
Günümüzün teknolojisini insanların hizmetine sunan Carrier, kimse
tarafından görülemeyecek ve duyulamayacak şekilde monte ettiği
gizli havalandırma sistemiyle şapeldeki tahribatı minimuma
indirerek freskleri koruyor. Ziyaretçilerin rahat gezmesine de olanak
sağlayan havalandırma sistemini 1990 yılında kuran Carrier, bu kez
yenilenmesi için Vatikan'la işbirliği yapıyor.
Carrier, Vatikan Müzeleri'nin Roma'da düzenlediği “20 Yıl Sonra
Sistine Şapeli: Yeni Bir Soluk, Yeni Bir Işık” etkinliğinde, yeni
havalandırma sisteminin tasarımını, kültürel mirası koruma
alanında uzman kitlelere tanıttı. Yeni sistemde, her biri 580 kw
kapasiteli ve Greenspeed® teknojisine sahip 2 adet Carrier
AquaForce® 30 XWV su soğutmalı klima kullanılıyor. Son teknoloji
video uygulamalarıyla desteklenen akıllı kontrol sistemleri,
ziyaretçilerin yoğunluğunu önceden tahmin ederek performasını
otomatik olarak ayarlıyor, Sistine Şapeli'ndeki tabloları korumak için,
en ideal iklim koşullarını oluşturuyor. Carrier'ın havalandırma
sistemi; ısıl gerilimi azaltan, fresklere toz yapışmasını engelleyen,
duvar ile tavan arasındaki sıcaklık farkını minimize eden ürünlerden
oluşuyor. Carrier'ın paket tipi ısıtma ve soğutma ürünleri; bilgisayar
kontrollü elektronik sensörler ve kontrol sistemleriyle birleştiriliyor.
Şapelde; santrala giren havadaki toz ve partikülleri tutan ön filtreleme ve gaz kirleticilerin arındırılmasını
sağlayan kimyasal filtrelemenin yanı sıra, bakteri, polen gibi 0,1 mikrondan daha küçük partikülleri temizleyen
bir filtreleme sistemi de yer alıyor. Yeni sistemin sorunsuz çalışması için Vatikan ve Carrier İtalya SpA arasında
5 yıllık bakım sözleşmesi imzalandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan
Vatikan Müzeleri Müdürü Sayın Antonio PAOLUCCI, “Amacımız restore
etmek değil, korumak. Bu yüzden Carrier'ı seçtik. Çünkü Sistine Şapeli
gibi bir başyapıtın, kıyaslanabilir bir teknoloji başyapıtına ihtiyacı var.”
dedi. Carrier AdvanTE3C Avrupa Müdürü Sayın Michel GRABON ise
“Projenin başından sonuna kadar tüm aşamalarında kullanılan yüksek
teknoloji, tarihin en önemli başyapıtlarından birini kusursuz biçimde
koruyor. Sistem, kendini yenileyebilen yapısıyla Vatikan'ın artan
ihtiyaçlarına cevap veriyor.” diye konuştu.
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Mitsubishi Electric Açılış Seremonisiyle Türkiye'ye Gelişini Kutladı

Dünya genelinde 120 binden fazla çalışanı ile 42 ülkede faaliyet gösteren, 37 milyar doların üzerinde
konsolide net satışa sahip dünya devi Mitsubishi Electric, Türkiye'ye gelişini kutladı. Öncelikli pazar olarak
gördüğü ve hızla büyüdüğü Türkiye'de 2015 mali yılında* 270 milyon Türk Lirası ciro hedefleyen Mitsubishi
Electric Türkiye, Ortaköy Four Seasons Otel'de bir açılış seremonisi düzenledi.
Mitsubishi Electric Türkiye'nin müşterileri, bayileri, partnerleri ve
çalışanları ile bir arada olduğu gecede, Türkiye'nin genç nüfusuna
ve hızlı büyüme potansiyeline duyulan güven, inanç ve uzun yıllara
dayanan Türk-Japon dostluğu mesajları verildi. İki ülkenin güçlerini
birleştiren Mitsubishi Electric Türkiye, açılış töreninde, bu yeni
başlangıcı kutlamak için Japonların “Kagami Biraki” olarak
adlandırılan, geleneksel Sake Seremonisi'ni, Türkler için dost,
sevgi ve birlik ocağı anlamına gelen dünyanın ilk ordu bandosu
Mehter'in coşkusunu bir araya getirdi. Finalde ise Türkiye'den
yöresel danslar eşliğinde renkli dakikalar yaşandı.
Başkan Fujisawa Etkinlik Boyunca Türkçe Konuştu
Açılış seremonisi boyunca tüm konuşmalarını Türkçe yapan
Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Sayın Masahiro FUJISAWA sık
sık alkış aldı. Başkan Fujisawa konuşmasında, Aralık 2012'de
kurulan Mitsubishi Electric Türkiye'nin ağırlıklı olarak Fabrika
Otomasyon Sistemleri ve İklimlendirme Sistemleri alanlarında
faaliyet gösterdiğini ve bugünkü başarılarında müşterilerinin,
bayilerinin ve partnerlerinin destek ve güveninin çok büyük payı
olduğunu belirtti.
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“Türkiye'nin ekonomisi istikrarlı, nüfusu genç…”
Türkiye'ye duydukları güvenden bahseden Mitsubishi Electric Avrupa CEO'su Sayın Kei URUMA, “Türk
ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyüyor. Buna ek olarak Türkiye'de nüfusun büyük bir bölümünü gençler
oluşturuyor ve alım güçleri tutarlı bir şekilde artıyor.” dedi.

“Türkiye ekonomisine ve topluma katkıda bulunacağız”
Mitsubishi Electric Global Stratejik Planlama ve Pazarlama Grup Başkanı Sayın Katsuya TAKAMIYA,
“Türkiye'de üretim ve tüketici pazarları genişliyor. Yapı, ulaşım, enerji ve diğer altyapı çalışmalarının da hızlı
bir şekilde gelişeceği öngörülüyor. Şimdiden birçok şirketin Türkiye'ye yatırım yapmayı tercih ettiğini
görüyoruz. Biz de 2012 yılından bu yana var olduğumuz Türkiye'de güçlü bir kararlılıkla faaliyet göstereceğiz.
Geniş yelpazedeki lider teknolojilerimizin Mitsubishi Electric Türkiye'nin etkili çalışmaları ile birlikte Türkiye
ekonomisine ve topluma pozitif katkıda bulunacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Türkiye'yi içeren EMEA pazarı Mitsubishi Electric için en büyük pazar”
Açılış seremonisinde konuşma yapan bir başka isim olan Mitsubishi Electric'in Yaşam Alanları & Dijital Medya
Grubu'ndan Sayın Hideaki NAGATOMO, “Japonya dışındaki işlerimiz yüzde 60'ın üzerinde büyüdü ve
Türkiye'yi de içeren EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan bölge) pazarı bunun içerisinde yüzde
40'ı aşarak bizim için en büyük pazar oldu. Türkiye'de ağırlıklı olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve
Adana'da yer alan bayi teşkilatımız ile hizmet veriyoruz. 'Daha İyisi için Değişim' olan şirket söylemimizi, hızla
büyüyen Türkiye pazarında gerçekleştirmek ve Türk müşterilerimize daha fazla müşteri odaklı hizmetler
sunmak için bayi networkümüzü daha da genişletmeyi planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.
Japonya İstanbul Başkonsolosu Keiji Fukuda, Mitsubishi Corporation Dubai Orta Asya ve Orta Doğu Yönetim
Kurulu Üyesi Sayın Shigeaki YOSHIKAWA, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Bahri TÜRKMEN ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Sedat Sami ÖMEROĞLU'nun da konuşma yaptığı Mitsubishi Electric Türkiye'nin açılış
seremonisi, Japonya ve Türkiye'nin güç birleşimi olarak tanımlandı.

Açılıştan sonra “Şimdi Daha Güçlüsün” Teması ile Bayi Toplantısı
Açılış seremonisinden bir gün sonra Renaissance Polat
Otel'de Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri'nin
bayi toplantısı gerçekleşti. “Şimdi Daha Güçlüsün”
teması ile düzenlenen bayi toplantısında, Mitsubishi
Electric'in sahip olduğu global gücün bayilerin sahip
oldukları teknik bilgi ve hizmet anlayışıyla birleşerek çok
daha güçlü bir yapı ile yola devam edileceği mesajı
verildi. Japon kültür dansları, Samurai şov ve 5. yılını
dolduran bayiler için yapılan ödül töreniyle renklenen bayi
toplantısının ardından Etiler'deki Sahne İstanbul'da
gerçekleştirilen Ziynet SALİ konseriyle bayiler ve
Mitsubishi Electric Türkiye çalışanları birlikte stres attı.
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Güneş Enerjisi İzmir'de Zirveye Çıktı

Güneş enerjisi alanında Türkiye'de yapılan en önemli
etkinliklerden biri olan SolarTR 2014, 3 kıtadan ve 16
ülkeden gelen konukların da aralarında bulunduğu
sektörün tüm paydaşlarını İzmir'de buluşturdu.
Türkiye'de önemi giderek artan güneş enerjisinin yaygın
kullanımında, yenilikçi teknoloji ve uygulamaları konu
alan bilim ve teknoloji ağırlıklı uluslararası konferans ve
sergi etkinliği "SolarTR 2014", İzmir Swissotel Büyük
Efes'te 19-21 Kasım 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirildi.
Konferansın açılış konuşmasını yapan SolarTR 2014
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Günnur KOÇAR,
Türkiye'de son yıllarda hareketlenen güneş enerjisi
kullanımını yaygınlaştırmak, sektörün gelişimi için öneriler sunmak, bilgi birikimini paylaşmak ve yol haritaları
çıkararak eylem planları hazırlamak amacıyla SolarTR'yi düzenlediklerini söyledi. Koçar, "Güneş enerjisini
Avrupa'nın Kuzey ülkelerinden bile az kullanıyoruz. Artık güneşe hak ettiği saygınlığı kazandırmalıyız.
Binalardan kentlere, kamudan sanayiye bir dönüşüm başlatmalıyız" dedi.
SolarTR Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Bülent YEŞİLATA ise konferansa uluslararası alanda da çok
büyük ilgi olduğunu, 190'ın üzerinde bildiri başvurusu olduğunu söyledi. 45 ülkeden 155 kişilik bir bilim kurulu
heyetiyle konferans için 153 bildiriyi kabul ettiklerini aktaran Yeşilata, güneş enerjisinin kalkınma ve istihdam
amaçlı kullanımının yaygınlaşması ile birlikte geleceğin de şekilleneceğini vurguladı. Bilimi destekleyecek
sanayi uygulamalarının olması gerektiğini de ifade Yeşilata, güneş enerjisi sektörünü ilerletmede gençlerin ve
kadın mühendislerin gücüne dikkat çekti.
Günder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR ise yaptığı konuşmada; SolarTR
2014'ün önemine dikkat çekerek, "SolarTR ile güneşe dokunmayı hedefledik. SolarTR bir farklılıktır, sadece
bir araç değil, yaşayan bir yapıdır. Güneş dünyamızı aydınlattığı gibi şimdi hepimizi aydınlatıyor.
Sektörümüzün sorunları olsa da bunu çözecek potansiyelimiz var. Bizde bu güneş enerjisi potansiyeli varken,
bölgemiz ve insanımız buna hazırken başarabiliriz. Güneşin gücünü kullanabiliriz. Yapmamız gereken tek şey
çok çalışmak" dedi.
Türkiye'nin güneş enerjisi ile su ısıtma konusunda Çin'den sonra lider ülke olduğunu söyleyen Uluslararası
Enerji Ajansı (IEA) Solar Isıtma ve Soğutma Programı Hollanda Girişim Ajansı yetkilisi Sayın Lex
BOSSELEUR ise, "Türkiye, güneş enerjisi alanında gelişme sergiliyor. Türkiye ile bu konuda işbirliğine
hazırız. Güneş enerjisi sektörü Avrupa'nın kuzeyinden büyümekte olan Türkiye gibi alanlara kayıyor" diye
konuştu.
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki POYRAZ ise SOLARTR 2014'teki konuşmasında güneşin çok
önemli bir nimet olduğunu belirtti. Türkiye'de ısıtma-soğutma sektörünün çok önemli bir gelişme kaydettiğini
anlatan Poyraz, "2000 yılında 500 milyon dolar olan sektör ihracatımız 2013 yılında 4,2 milyar dolara ulaştı.
Bu yılı 5 milyar dolar ihracatla kapatacağız. 2023 yılı ihracat hedefimiz ise 25 milyar dolar" diye konuştu.
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2014-2015 Fuar Takvimi
No Fuarın Adı
1 Project Iraq Erbil 2014

Tarih
9-11 Aralık 2014

Yer
Erbil

IRAK

2

SİGEP Uluslararası Dondurmacılık ve Pastacılık Fuarı

17-21 Ocak 2015

Rimini

İTALYA

3

AHR Expo 2015

26-28 Ocak 2015

Chicago

AMERİKA

4

Arab Health Medika

26-29 Ocak 2015

Dubai

BAE

5

Climatization 2015

24-27 Şubat 2015

Madrid

İSPANYA

6

GulFood 2015

08-12 Şubat 2015

Dubai

BAE

7

Batibouw 2015

26 Şubat-08 Mart 2015

Brüksel

BELÇİKA

8

Aqua-Therm Rusya 2015

17-20 Şubat 2015

Novosibirsk

RUSYA

9

Big 5 Fuarı Yapı İnşaat Fuarı

08-11 Mart 2015

Dubai

BAE

10 Eco Build 2015

03-05 Mart 2015

Londra

İNGİLTERE

11 Taste Uluslararası Gıda, İçecek ve Teknolojileri Fuarı

07-09 Mart 2015

Firenze

İTALYA

12 ISH 2015 Yapı Fuarı

10-14 Mart 2015

Frankfurt

ALMANYA

13 Anuga Food Tech 2015

24-27 Mart 2015

Köln

ALMANYA

14 4th Rebuild Libya 2015

25-28 Mart 2015

Bingazi

LİBYA

15 China Refrigeration 2015

08-10 Nisan 2015

Pekin

ÇİN

16 Energy 2015

13-17 Nisan 2015

Hannover

ALMANYA

17 Build Expo Kenya 2015

02-04 Mayıs 2015

Nairobi

KENYA

18 Batımatec 2015

03-07 Mayıs 2015

Cezayir

CEZAYİR

*Sürekli güncellenmektedir.
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