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Başkan’dan
Değerli Üyelerimiz,
Bir ay daha geçti ve Haziran
ayını da tamamladık. Okullar yaz
tatiline girdi ama üyelerimizin
tatil yapmadan çalışmaya
devam ettiğini yakından
gözlemliyoruz. Aslında İzmir’li
iş adamları için sıkça söylenen
Çeşme faktörünün çok
abartıldığını düşünenlerdenim.
En azından bizim sektörümüzde
Çeşme’ye Perşembe günü öğleden sonra giden ve
Salı günü öğlen dönen bir üyemizi tanımıyorum.
Güzel İzmir’imizde bu tanımlamaya yani “İzmir
çalışmaz, tatil yapar” kurgusuna uyan iş adamı sayısı
çok azdır diye düşünüyorum. Yaz aylarında
İstanbul’dan Bodrum’a adeta göç eden insan
sayısından çok daha azdır.
Haziran ayı genel seçimlerin yapıldığı bir ay olması
nedeniyle şehrimiz adeta siyasilerin ablukası
altındaydı. Vaatler, projeler, verilen sözlerin yer aldığı
seçim çalışmalarında farklı bir yaklaşım yoktu.
Halkımız sözünü söyledi ve sıra bu vaatleri yerine
getirmesi gereken siyasilere geldi. Dileğimiz o ki;
siyaset halkın çözüm bekleyen sorunlarına çare
olsun, tüm projeler yerine getirilsin, verilen sözler
tutulsun.
Değerli Üyelerimiz,
Haziran ayında derneğimizin rutin çalışmaları
yanısıra Dış Ticaret Müsteşarlığı’na sunduğumuz
“Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabetin
Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili çalışmalarımız devam
etti. Projemizin kabul edildiği haberine çok yaklaştık
ve projemiz ile ilgili talep edilen revizyonları yaptık. 01
Temmuz 2011 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na
projemizi savunmak için davet edildik. Yani sona, ya
da bir başka deyişle yeni bir başlangıca çok
yaklaştığımıza görüyoruz ve buna inanıyoruz.
Derneğimiz için çok önemli bir mihenk taşı olacak
olan 1.450.000.$lık projemizin kabulu ile İZKA ile
gerçekleştirdiğimiz Kümelenme Çalıştayları sonucu
oluşturduğumuz “Yol Haritamızın” çok önemli bir
adımı gerçekleşmiş olacağız.
Aynı şekilde İZKA tarafından açılan proje destekleri
kapsamında “Akredite Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme ve Soğutma Laboratuarı Fizibilite
Projesi” hazırlıklarımızın son aşamasına gelmiş
bulunmaktayız. Projemizi tamamlayıp Temmuz
ayında İZKA’ya sunacağız. Böylece Kümelenme Yol
Haritamızdaki ikinci projemizi de tamamlamış

olacağız. Sektörümüzün yıllardır mücadelesini
veridiği “Akredite Laboratuar” projemiz diliyoruz ki
bu dönem yapacağımız çalışmalar ile hayal olmaktan
çıkacak ve bir rüya gerçekleşme yoluna girecektir.
Üyelerimizin bu projemize koyacakları maddi ve
manevi destekler bizim için önem arz etmektedir.
Projemizin kabulu ile kurulacak olan “Akredite
Laboratuar” tüm Türkiye’ye, hatta komşu ülkelere de
hizmet verecek bir yapıda dizayn edilecektir. Böylece
hem Türkiye hem de sektörümüz için çok önemli olan
bir ilki hep birlikte başarmış olacağız.
Değerli Üyelerimiz,
Haziran ayında Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız
ile birlikte iki üye firmamızı ziyaret ettik. Frigoduman
A.Ş. firmamızın kurucusu Sayın Ali Kemal DUMAN
ağabeyimiz ve Başarır Soğutma firmamızın kurucusu
Sayın Fehim YARAŞIKLI ağabeyimize misafir olduk.
Her iki ağabeyimizden geçmişte derneğimizde
yaptıkları çalışmaları dinledik. Gördüğümüz ilgi ve
destek nedeni ile hem çok memnun olduk, hem de çok
duygulandık. Hem çalışmalarımız için kendilerinden
tecrübelerini dinledik, hem de tavsiyelerini aldık.
Önümüzdeki aylarda da siz üyelerimize olan
ziyaretlerimiz devam edecektir.
Bizim en temel
görevimiz sizlere yakın olmak, sizi iş yerlerinizde
ziyaret ederek sektör sorunları ve çözüm önerilerinizi
dinlemek, sonrasında bunları çözmek için çaba
içerisinde olmaktır. Bu nedenle sizlere gönderdiğimiz
yazılarımız ile hem yaşadığınız sorunları, hem de
çözüm önerilerinizi bize iletmenizi rica etmekteyiz.
Sizden gelen görüş ve önerilerin çözümü için ilgili
kurumlarla iletişim halinde olacak, sonuçları dikkatle
takip edeceğiz. Bu konuda hassasiyetlerinizi rica
ediyoruz.
Bir önceki bültende yer alan ve benim beğendiğim bir
kapanış cümlesi ile yazımızı bitirelim;
“Zamanı en verimli şekilde kullanıp, sektörümüz ve
ülkemiz için katma değer yaratma çabalarımızı siz
üyelerimizle, hep birlikte devam ettireceğiz.”
Saygılarımızla,
Hüseyin VATANSEVER
Mak. Yük. Müh.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

ESSİAD’dan Haberler

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, üye ziyaretlerimiz
kapsamında, 8 Haziran 2011 tarihinde Dernek
Üyelerimizden Sayın Fehim YARAŞIKLI’yı ziyaret
etmiştir. Ziyarette Dernek faaliyetlerimiz,
projelerimiz ve sektörümüz ile ilgili görüş ve
düşünceler paylaşılmıştır.
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Yönetim Kurulu Üyelerimiz, üye ziyaretlerimiz
kapsamında, 8 Haziran 2011 tarihinde
Derneğimiz Üyelerinden Sayın Ali Kemal
DUMAN’ı ziyaret etmiştir. Ziyarette Dernek
faaliyetlerimiz, projelerimiz ve sektörümüz ile
ilgili görüş ve düşünceler paylaşılmıştır.
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Derneğimizi temsilen Makina Mühendisliği Jüri
Üyesi olarak Genel Sekreterimiz Gürkan AKÇAY
ve Endüstri Mühendisliği Jüri Üyesi olarak
Yönetim Kurulu Üyemiz M. Turan MUŞKARA’nın
katılımları ile Makina Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi tarafından düzenlenen “Üniversiteler
Arası Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri
Bitirme Projeleri Yarışması” sonuçlandı.
Yarışmaya Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Yaşar
Üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü’nün Makina ve Endüstri Mühendisliği
Bölümleri son sınıf öğrencilerinin hazırladığı 170
bitirme projesi katıldı. Makina ve Endüstri
Mühendisliği dalında sanayici, akademisyen ve
Oda temsilcilerinden oluşan iki ayrı jüri grubu
ödül kazananları belirledi. Makina Mühendisliği
Bitirme Projeleri birincisi olan, Ege Üniversitesi
Makina Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ruşen
Can Acet, karbonfiber ve kompozit maddelerden
ürettiği kabak kemane projesi ile Endüstri
Mühendisliği projeleri birincisi olan Yaşar
Üniversitesinden Sinan Süha Tepebaşılı ise
tavuk ürünleri ve yem üreten bir firma için
hazırladığı “Akıllı Yem Dağıtım Sistemi” ile büyük
ödülü kazandı.
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ESSİAD’dan Haberler
Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın
A. Sait GÜRSÖZ’ün temsil etmiş olduğu Nursaç
Havalandırma & Sac İşleri San. ve Tic. Ltd.
Şti.’nin firmasının adres değişikliğini
bilgilerinize sunarız.

Soğutma Dünyası Dergisi dağıtım listemiz
yenileniyor. Katkı koymak isteyen üyelerimizin
bilgi ve başvurularını bekliyoruz.
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NURSAÇ HAVALANDIRMA & SAC İŞLERİ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Atatürk
Mahallesi 29. Sokak No:3/B
Ulucak Kemalpaşa / İZMİR

Gaziler İş Merkezinde bulunan ve mülkü
ESSİAD’a ait olan büromuz kiralıktır. Destek ve
ilgilerinizi rica ederiz.

Tel: 0 232 478 18 18 - 877 07 57 - 877 07 80
Fax: 0 232 877 08 79
www.nursac.com

1990

1990

Doğum Tebriği

Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın
A. Sait GÜRSÖZ’ün Türk Sanat Müziği
Korosu’nda yer aldığı Bornova Belediyesi Türk
Sanat Müziği Korosu tarafından Aşık Veysel
Rekreasyon Alanı’nda “Bornova Belediyesi Türk
Sanat Müziği Konseri” düzenlenmiştir. Konuk
sanatçı olarak konserde sahne alan
Sayın
Coşkun SABAH konuklara müzik dolu bir gece
yaşatmıştır.
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Soğutma Dünyası Dergisi yeni sayımızın
h a z ı r l ı k l a r ı b a ş l a m ı ş t ı r. D e r g i m i z d e
yayınlanmasını istediğiniz firma haberleri, ürün
tanıtımları ve reklamlar ile ilgili derneğimiz ile
irtibat kurabilirsiniz.

YAR Ailesi arasına katılan yeni ferdin bir yaşam
boyu mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir hayat
sürmesini dileriz.
Doğum günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden;
Sayın Ali Kemal DUMAN,
Sayın A. Emre AKDOĞAN,
Sayın S. Emre ODABAŞ,
Sayın Yusuf TÜRKOĞLU,
Sayın Fahri KAPLAN,
Sayın Tufan TUNÇ,
Sayın Musa Ferit ÖZKAN,
Sayın Ahmet C. TAŞLIOĞLU,
Sayın Arif HEPBAŞLI,
Sayın Ahmet Kirami KILIÇ,
Sayın Murat ÜNLÜ,
Sayın Erdal TEKAN’ın doğum gününü kutlar,
sağlıklı ve mutlu seneler geçirmelerini dileriz.
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Sektörden Haberler
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde
eğitimine devam eden ve Lisans Programlarını
başarıyla yürüten öğrencilerin kendi dalları
içerisinde ki uygulama alanlarından birinde
mesleki deneyim kazanmalarının sağlanması
amacı ile Ege Üniversitesi Senatosu’nun
14.11.2006 tarih ve 13/6 sayılı kararı ile “Sanayi
Deneyim Sertifikası Yönergesi” yürürlüğe girmiş,
yapılan çalışmalar sonrasında Ege Üniversitesi
ile Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) anlaşma
imzalanmıştır.
EBSO - EU Sanayi Desteği Sertifika Programı
Koordinatörlüğü’nde yürütülen program
kapsamında; ders notlarında 70 puan ve üzeri
ortalama ile başarılı olan Ege Üniversitesi
öğrencilerinin 12 ay boyunca, toplam 2000 saat
sanayi eğitimi almaları sağlanmaktadır.
Protokolün imzalanmasından bu zamana kadar
geçen süreç içerisinde staj yapan öğrencilerin
mezuniyetlerinden sonra da staj yaptıkları
işletmelerde kaldıkları ve bu uygulamaların
yetişmiş teknik personel temininde yaşanan
güçlükler için doğru çözüm oluşturduğu
gözlemlenmiştir.
Üyelerimizin de bu imkandan yararlanmasını
önermekte ve projeye katkı vermesini
beklemekteyiz. Konu ile ilgili dernek
merkezimizden bilgi alabilirsiniz.
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İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılı Mali Destek
Programları kapsamında yürüttüğü Kırsalda
Ekonomik Çeşitlilik ve Turizmde Rekabet
Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programlarına
ilişkin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.
Destek almaya hak kazanan proje sahipleri, 29
Haziran 2011 Çarşamba gününden itibaren
İZKA’ya aşağıda listelenen belgeler ile
başvurarak, sözleşmelerini imzalayabilirler.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından
derneğimize gönderilen yazıda, EBSO Mekanik
Tesisat Sanayi Meslek Komitesi tarafından
“Yüksek Binalarda Duman Yönetimi” konusunda
bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.
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Sayman’dan
ESSİAD Aidat Ödemeleri
Değerli Üyemiz; dernek çalışmalarımızın eksiksiz
yürütülerek sosyal sorumluluk bilinci ve
faaliyetlerimiz kapsamında dernek aidat
ödemelerinin zamanında yapılması derneğimiz
açısından önem arz etmektedir.
Aidat ödemelerini; “Ödeme Talimat Formu”nu
doldurarak derneğimize gönderdiğiniz takdirde,
belirlenen taksit miktarına göre aidatınız aylık
periyotlarda tahsil edilecektir.
Ödeme Talimat Formuna derneğimizin web
sitesinden ulaşabilirsiniz.
Soğutma Dünyası Dergisi Reklamları

KOBİ’lerde enerji verimliliği çalışmalarının yaygı
nlaş tı rı labilmesi, enerji maliyetlerinin baş ta
KOBİ’ler olmak üzere ekonomi üzerindeki
yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması
için etkin bir enerji verimliliği pazarının
oluşturulabilmesine yönelik olarak Fransız
Küresel Çevre Fonu Finansman Anlaşması
imzalandı.

Dergimize firma reklamlarınız ile katılım
konusunda desteklerinizi rica eder, reklam
fiyatları ile ilgili dernek merkezimizinden bilgi
edinebilirsiniz.
Bu önemli hususları bilgilerinize sunar,
çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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İstatistik

Tablo 1.İstatistik Analiz Çalışmasında Temin Edilen Veriler
Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar - Sonuç Raporu
(2010)
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İstatistik

Tablo 8. 3 Yıldız Alan 14 Sektörün Diğer Göstergeler Bazında Değerlendirilmesi ve Genel Endeks
Sıralaması Sonuçları
Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi - Saha Çalışması Sonuç Raporu(2010)

Genel endeks sıralamasında ilk sırada olmasına rağmen ve diğer parametreler bazında
değerlendirildiğinde de İzmir’de önem sahibi sektörler olarak görünmesine rağmen, kodu 51
olan “motorlu taşıtlar ve motosikletler dışında kalan toptan ticaret ve ticaret komisyonculuğu”
ile 52 kodlu “motorlu taşıtlar ve motosikletlerin dışında kalan perakende ticaret; kişisel ve ev
eşyalarının tamiri” sektörleri, kümelenme yaklaşımında her sektörün değer zincirinin bir
parçası olarak görüldüğünden dolayı kümelenme potansiyeli açısından incelenmemiştir.
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İstatistik

Şekil 8. Genel Makine ve Teçhizat İmalatı
Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi - Saha Çalışması Sonuç Raporu(2010)

Genel Makine ve Teçhizat İmalatı sektöründe İzmir’deki istihdamın, sektörün Türkiye’de ki
istihdamına oranı % 11,18 olarak belirlenmiştir. (Şekil 9). Sektör 2008 yılı verilerine göre
yıldız sektörler içinde, istihdam açısından 7. sırada yer alırken, firma sayısı açısından 5. sırada
yer almaktadır. Ayrıca sektör Ar-Ge indirimlerinden % 7,91 gibi büyük bir payla 3. sırada
faydalanmaktadır. Sektörün İzmir’deki diğer sektörler içindeki ihracat oranı % 2,21 iken; İzmir’deki
payının Türkiye’nin sektördeki ihracatına oranının % 3,34 olduğu görülmektedir.

Tablo 13. Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Techizat İmalatı Alt Sektörleri
Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi - Saha Çalışması Sonuç Raporu(2010)

3 yıldız almış sektörlerden olan Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı
sektörü alt sektörler detayında incelendiğinde ihracat oranları açısından 2924 ilk sıradayken
ikinci sırada 2942 yer almaktadır. Firma sayısının sektördeki toplam firma sayısına oranının
en yüksek olduğu alt sektörün 2924 kodlu sektör olduğu görülmektedir. İstihdam açısından
değerlendirildiğinde ise 2924 ve 2942 kodlu sektörlerin yine ilk sıralarda yer aldığı
görülmektedir. Önceki sektör detaylarının aksine Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve
Teçhizat İmalatı sektöründe görülmektedir ki değerler tüm göstergelerde paralellik
göstermektedir. 3 yıldız analizi sonucunda göze çarpan sektörler ise 2923-2924 ile 2942-2943
kodlu sektörlerdir.

İstatistik
Saha çalışması raporuna göre (Zobu ve diğ.,
2010) sektörde İzmirli firmalar arasında hem
dikey, hem de yatay düzlemde, oldukça yoğun ve
çok taraflı ilişki mevcuttur. İliskilerin bu
denli yoğun ve iletişim kanallarının açık
olmasında sektörün rekabetçi, dünyaya açık ve
yenilikçilik yönünün yüksek olmasının etkisinin
olduğu gibi; firmaların sahip, yönetici ve
çalışanları arasında doğrudan temas kuracak çok
sayıda ortam yaratılması, (dernek, sanayi
odası, mesleki toplantılar, sosyal toplantılar),
eleman transferini yasaklayan anlaşmaların
olmaması, tek merkezden iletişimin kontrol
edilmemesi, birden fazla iletişim noktasının
bulunması ve iletişime yön veren anahtar
kişilerin eğitim seviyesinin yüksekliği de önemli
etkenlerdir. Sektördeki ilişkiler ve iletişim ağı
sadece bölge içindeki kurumlarla değil, aynı
zamanda ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarla da yüksek seviyede seyretmektedir.
Kısacası, İzmir merkezli endüstriyel
havalandırma, iklimlendirme ve soğutma
imalatçıları, gerek İZTO’da gerekse EBSO’da
Meclis Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi
seviyesinde temsiledilmenin ötesinde, TOBB
İklimlendirme Meclisi’nde, ISKAV Mütevelli
Heyetinde, TTMO’da ve benzeri örgütlerde de
temsil edilmektedir.
Kaynak: İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi Saha Çalışması Sonuç Raporu(2010)
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