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Başkan'dan
Değerli Üyelerimiz,

Öncelikle ülkemiz ve dünya için güzelliklerle ve barışla dolu, kayıpların yaşanmadığı
sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yeni yıl diliyorum. Ne yazık ki, yeni yıla yine ülkemizde
kayıplarımızın olduğu acı haberlerle başlamış bulunuyoruz. Umuyorum ki, bu zor
günlerimizi sağ duyumuzu kaybetmeden, birlik ve beraberlik içerisinde geçirerek
yaralarımızı saracağız.
Yoğun gündemlerle dolu bir yılı kapattığımız son dönemde,
Geçtiğimiz dönemde üyelerimizce olumlu görüşler alan ve yoğun katılımı olan öğle
buluşmamızın üçüncüsünü gerçekleştirdik. Konuğumuz Ege Bölgesi Sanayi Odası
Başkanımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Ender Yorgancılar 'Seçim Sonrası
Ülkemizin Öncelikleri' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Güncel ekonomik konuları değerlendiren Sayın
Yorgancılar’ın, konuşma sonrası TOBB' un EHİS LAB projemize maddi destek vereceğini de açıklaması
bizleri ayrıca mutlu etti.
Eğitim Komisyonumuz yeni dönem için ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında eğitim takvimi
çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde düzenli olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğimiz
eğitim programlarına siz değerli üyelerimizin katılım sağlamasını bekliyoruz.
TC Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvikli Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi' nin ikincisi
olan ve 2015 yılı Ocak ayında başladığımız “İhracat Kapasitesinin Arttırılması” kapsamında İhtiyaç Analizi
Çalıştay'ını gerçekleştirdik. II.UR-GE katılımcısı üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşen çalıştayın
çıktılarından biri olan yol haritası oluşturulduğunda, bu konudaki görüşleriniz ve katılımlarınız önem arz
etmektedir.
ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında da geçtiğimiz ay teknik gezilerimiz ve üniversitelere sektör
sunumlarımız gerçekleştirildi. Sektörümüze nitelikli eleman kazandırılması amacı ile yola çıktığımız bu
projemize değerli katkılarından dolayı tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden
önümüzdeki dönem de devam edecektir.
Sadece güzelliklerin yaşandığı, huzurlu ve mutlu haberlerin olduğu günleri paylaşmak dileği ile…
Saygılarımla,

Ebru KARAKIRAN
Yönetim Kurulu Üyesi
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KOBİ Proje Destek Programı Bilgilendirme Semineri
Derneğimiz 10 Kasım 2015 tarihinde Ege İhracatçı Birliklerinde gerçekleşen “KOBİ Proje Destek Programı
Bilgilendirme Semineri”ne katılım göstermiştir. KOBİ'lerin markalaşma ve kurumsallaşma kapasitelerinin
geliştirilmesine yönelik olarak KOSGEB Başkanlık birimince KOBİ Proje Destek Programı kapsamında iki
proje çağrısı yapılmıştır. “KOBİ'lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi” ve “KOBİ'lerde Markalaşmaya Geçiş”
konu başlıkları olarak belirlenmiştir. Bahsi geçen destek programına ilişkin olarak, KOBİ Proje Destek
Programı uygulama esasları, yararlanma koşulları, destek üst limitleri ve başvuru süreci hakkında genel
bilgilendirme yapılmıştır.

Derneğimiz ISKAV Genel Kurulunda
19.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen ISKAV Genel Kuruluna Derneğimizi temsilen Yüksek İstişare Kurulu
Başkanımız Sayın Metin AKDAŞ, Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımız Sayın Hüseyin
VATANSEVER, Sayın Akın KAYACAN, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcımız Sayın Suat KARAKAŞ, ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL katılmıştır. ISKAV Genel
Kurulunda Mütevelli Heyet Üyeleri arasından 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve Denetim
Kurulu üyeleri seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
Vural EROĞLU (Başkan)
Metin DURUK (Başkan Yardımcısı)
Levent AYDIN (Genel Sekreter)
Murat DEMİRTAŞ (Sayman )
Akın KAYACAN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Bahri TÜRKMEN (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Hasan HEPERKAN ( Yönetim Kurulu Üyesi)
İsmet MURA (Yönetim Kurulu Üyesi)
Nurettin ÖZDEMİR (Yönetim Kurulu Üyesi)
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Ertuğrul ŞEN
Prof. Dr. Feridun ÖZGÜÇ
Metin Selçuk ERCAN
Taner YÖNET
Vahe DAĞDEVİRENEL
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender YORGANCILAR, Derneğimizin
Bayraklı Hilton Garden Inn Otelde 24.11.2015 tarihinde gerçekleştirdiği Öğle
Buluşmasının konuğu oldu. 'Seçim Sonrası Ülkemizin Öncelikleri' başlıklı
konuşmasında güncel ekonomik konuları değerlendiren Yorgancılar, “Ülkemizin
önünde güvenlik riski, ekonomik risk ve ayrışma riski olmak üzere 3 büyük risk
var. Bu riskleri bertaraf etmeli ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmeliyiz”
dedi. Türkiye'nin güçlü ekonomi için gerçekleştirdiği makro reformların başarısına
değinen Yorgancılar, “Bu yapısal reformları destekleyecek bazı mikro reformları
da bir an önce hayata geçirmeliyiz” diye konuştu. Genel işsizlik oranının yüzde 10.1, genç işsizlik oranının
yüzde 18.3 olarak açıklandığını, yıl sonu büyüme beklentisinin ise yüzde 2.8 olarak gerçekleşmesinin
beklendiğini ifade eden Yorgancılar, “Bu büyüme oranı ile işsizlik meselesini çözebilmemiz mümkün değil.
İşsizlik sorununun çözümü için yüzde 5 ve üzeri sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmemiz gerek. Üretim
yoksa kalkınmak hayaldir, üretim yoksa işsizliğe çözüm bulmak hayaldir” dedi.
Konuşmasında ABD'nin Pasifik ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında imzalanması gündemde olan
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) anlaşmasına da değinen Yorgancılar şöyle devam etti,
“Dünya milli gelirinin yüzde 47'si ve küresel doğrudan yatırımların da yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan bu
sistemin dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıyayız. Böyle bir eşitsizlik olmaz. Serbest ticaret anlaşmaları
geleceğimizi çok etkiliyor. Yapılan hesaplara göre ihracattaki kaybımız 40 milyar doları bulabilir.”
Üyelerimizin asgari ücretin bin 300 liraya yükseltilmesi ve işverene yükü ile ilgili bir soruyu yanıtlayan
Yorgancılar, “Asgari ücretin yanı sıra kıdem tazminatı, zorunlu mesleklerin işverene yükü, taşeron sistemi ve
esnek çalışma gibi konuları da konuşmalıyız. Asgari ücret çalışma hayatındaki konulardan sadece bir tanesi.
Sadece asgari ücrette yapılacak bir düzenleme yeterli olmayacaktır. ” yanıtını verdi.
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EBSO Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın
Ender YORGANCILAR toplantıda, üyelerimize bir de müjde verdi.
Yorgancılar, TOBB'un ESSİAD öncülüğünde İzmir'de hayata geçirilecek olan
Uluslararası Isıtma, Havalandırma İklimlendirme, Soğutma Akredite Test ve
Analiz Laboratuvarı'na (EHİS LAB) 500 bin lira destek verme kararını açıkladı.
Yorgancılar'ın müjdesini alkışlarla karşılayan Yönetim Kurulu Başkanımız
Sayın Hakan SEMERCİ ise “Laboratuvar, yurtdışına giden test giderlerinin
ülkemizde kalmasının yanı sıra bölgedeki tek laboratuvar olacağı için
Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya'da ihtiyaca yanıt verecek. Bu laboratuvar
sayesinde sektör mensupları artık test için ürünlerini yurtdışına göndermek
zorunda kalmayacak. Milyonlarca euro ülkemizde kalırken, kendini daha da
geliştirecek sektör firmaları, katma değerlerini artırarak Türkiye'ye daha çok döviz kazandıracak. Sektörün 20
yıllık hayali bu laboratuvarın hayata geçirilmesinde maddi ve manevi destekleriyle sürekli yanımızda olan
EBSO Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı Sayın Ender YORGANCILAR'a sektörüm adına teşekkür
ediyorum” dedi.
Toplantının ardından Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan SEMERCİ, Öğle Buluşması toplantısı anısına
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender YORGANCILAR'a plaket verdi.
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OECD Çalıştayı
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen,
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından
yürütülen Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi
Projesi Kasım 2014'te başlamış olup, projenin amacı Türkiye'de
bölgesel ve sektörel rekabet edebilirlik politikalarının iyileştirilmesi
ve bu konuda yeni metodoloji önerileri geliştirilmesidir.
Proje kapsamında OECD tarafından 17 Aralık 2015 tarihinde
İzmir'de düzenlenen çalıştayda bugüne kadar elde edilen İzmir'e
dair bulgular İzmir'deki paydaşların görüşlerine sunulmuş ve
örnek sektörler olarak belirlenen makina ve kimya sektörlerinin
gelişimi ve olanakları tartışılmıştır. Çalıştaya Derneğimizi temsilen
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL katılım göstermiştir. Bölgesel
teşvik mekanizmalarını tetikleyecek bir calışmaya yol açacak bu çalıştayda Derneğimizin yararlanmakta
olduğu İZKA Güdümlü projesinden ve proje kapsamında kurulması planlanan EHİS Laboratuvarımızdan söz
edilerek, yürüttüğümüz faaliyetler paylaşılmıştır.
Çalıştaya İZKA yetkililerinin yanı sıra; OECD, Kalkınma Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji
Geliştirme Bölgesi gibi çatı kuruluş temsilcileri, sektörel araştırma yapan akademisyenler ve özel sektörden
kişiler katılım gösterdi. Çalıştayda OECD proje ekibi ve katılımcılar arasında İzmir'de yapılan sektörel
çalışmalar, kullanılan ekonomik göstergeler, öne çıkan sektörler gibi konularda teknik düzeyde bilgi alışverişi
sağlandı.
OECD'den Proje Yöneticisi Clement Brenot dünyada 34 ülkenin katılımıyla hizmet veren OECD'nin ekonomik
kalkınma ve ticaretin gelişimi için bilgi ve deneyim paylaşımı sağladığını, Türkiye'nin de OECD'nin kurucu
üyeleri arasında yer aldığını ifade etti. Clement Brenot, çalıştayda katılımcılardan çok önemli katkılar
aldıklarını ve İzmir'in, aynı amaçla gittikleri pek çok bölgeden bilgi ve uygulama alanında ileride olduğunu
gördüklerini belirtti.
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UR-GE İhtiyaç Analizi Çalıştayı

Soğutma sektörünün önde gelen iş adamları tarafından 1990 yılında kurulan ve 25. Kuruluş Yıldönümü'nü
kutlamanın gururunu yaşayan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, T.C. Ekonomi Bakanlığı
tarafından teşvikli, üyelerinin ihracat potansiyelini arttırmak ve yeni pazarlara teşvik etmek amacıyla 20112014 yılları arasında yürütmüş olduğu I. UR-GE Projesi olan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi'ni tamamlamış, 2015 yılı
Ocak itibariyle II. UR-GE Projesi olan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma Kümesinin İhracat
Kapasitesinin Arttırılması Projesi'ne başlamıştır.
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından ilk faaliyeti
29.01.2015 tarihinde onaylanan II. UR-GE Projesi
ile kümelenme anlayışını tam anlamıyla
benimsemiş olan üyelerinden 44 firma ile birlikte,
ikinci kez T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı
Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi
Tebliği kapsamında yola çıkmıştır. UR-GE
çalışmalarının ilk ayağı olan İhtiyaç Analizi Saha
çalışması Zobu Danışmanlık tarafından
tamamlanmış ve İhtiyaç Analizi çalıştayı organize edilmiştir.
UR-GE katılımcısı üyelerimizin yoğun ilgisiyle düzenlenen çalıştay kısmında ESSİAD ile üyeleri 26 Kasım
2015 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde II. UR-GE İhtiyaç Analizi Çalıştay'ında bir araya
gelmiştir. Zobu Danışmanlık tarafından düzenlenen çalıştayda, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan
SEMERCİ'nin açılış konuşmasını, Hakan ZOBU'nun saha analizi çalışması sunumunu yaptığı çalıştayda,
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi İhracatı Geliştirme
Uzmanı Sayın Şafak BOZKIR kümemizin hem ekip hem de yönetim olarak başarılı çalışmalar yürüttüğünün
altını çizmiştir.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan SEMERCİ'nin açılış
konuşması ile başlayan toplantıda Sayın SEMERCİ, ESSİAD'ın URGE Projesi kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetler ve UR-GE
Projesi'nin ESSİAD'a olan katkılarından söz etmiştir. Sayın
SEMERCİ konuşmasında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından
desteklenen UR-GE Projesi kapsamında ESSİAD'ın I. UR-GE
Projesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu eğitim, danışmanlık, alım
heyeti, yurtdışı iş gezisi programları ve UR-GE projesinin kümenin
önemli bileşeni EHİS LAB'ın Yönetim Modelinin geliştirilmesine olan
başarılı katkılarından söz ederek UR-GE çalıştayının üç yıllık yol
haritası için olan önemini vurgulamıştır. Sayın SEMERCİ konuşmasında UR-GE'nin derneğimizin
kurumsallaşması sürecinde önemli bir adım olan istihdam desteğiyle profesyonel Genel Sekreterlik sürecinin
başladığını belirtmiş ve UR-GE katılımcısı firmaların birer UR-GE temsilcisi atamasında fayda olduğunu
belirtmiştir.
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Zobu Danışmanlık firmasından Sayın Hakan ZOBU sektörün dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğuna
dikkati çekmiş, İhtiyaç Analizi saha çalışmalarının sonuçlarından ortaya çıkan eğitim danışmanlık başlıklarını
katılımcılar ile paylaşmış, önerilerine göre gerekli notlarını almıştır. Heyetlerin gerçekleştirileceği ülkeler ile
ilgili değerli analiz sonuçlarını paylaşan Zobu ile görüşen UR-GE katılımcıları, önerilerini ulaşımı zor ve yeni
girilecek pazarlardan yana kullanmışlardır.
UR-GE çalışmasıyla desteklerden yararlanma süresinin 2018 yılının Ocak ayında biteceğini vurgulayan
ESSİAD Genel Sekreteri Sayın Aylin GEL ise bu çalıştaya ESSİAD üyelerinin katkılarının önemine değinmiş
ve yol haritası ortaya çıkarıldıktan sonra yapılacak çalışmalara katılım bilgilerinin olumlu/olumsuz
dönüşlerinin projenin ilerleyişi açısından önemli olduğunu ifade etmiştir.
*Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi,TC. Ekonomi
Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.

Okuldan İşe Projemiz Kapsamında Dinamik A.Ş.'ye Teknik Gezi Düzenlendi
ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında 25.11.2015 tarihinde Dinamik A.Ş.'nin fabrikasına Dokuz Eylül
Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri ile teknik gezi düzenlenmiştir. Dinamik Isı Planlama
Mühendislik Müdürü Sayın Hakkı TATAR teknik gezi boyunca öğrencilere eşlik ederek, destek vermiştir.
Dinamik Isı ve Sayın Hakkı TATAR'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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Atık Su ile Isıtma ve Soğutma Fırsatları Kolokyumu

02 Aralık 2015 tarihinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar
Kampüsü’nde "Atık Su İle Isıtma ve Soğutma Fırsatları
Kolokyumu" düzenlenmiştir. ESSİAD Genel Sekreteri
Sayın Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Sayın
Ayşegül SEVER MENKÜ'nün katıldığı Kolokyum'da
akademisyenler tarafından sunulan Enerji Kaynağı Olarak
Atık Su: Yararlanma Olanakları, Atık Su Isı Pompası ve
Dünya'daki Uygulamaları, Dünya'daki Atık Su Isı
Değiştiricisi Uygulamaları ve TÜBİTAK Destekli Atık Su Isı
Pompası Araştırma Projesinin kısa tanıtımının ardından,
HUBER firmasının Türkiye temsilcisi Arasya firması
tarafından Atıksu Arıtma Çamurlarının Güneş Enerjisi ile
kurutulması: Solar Çamur Kurutma, RoWin İle Atıksudan
Isı Geri Kazanımı: Çalışma Şekli, Seçenekleri ve
Uygulamaları, RoWin Atıksu Isı Eşanjörü İle Isı Pompası Kullanımı anlatılmıştır. Kolokyum, farklı
üniversitelerden akademisyenlerin yanısıra, belediye ve firma yetkilileri ile mühendis adayı öğrencilerin
katılımı ile gerçekleşmiştir.
Dünyadaki kısıtlı enerji kaynaklarının etkin kullanılması anlamında, evsel ve endüstriyel kaynaklı atık suların
içerisinde bulunan enerjinin kullanılabilmesi için çözümlerin ortaya konulduğu kolokyumda, ilgili firmanın yurt
dışında gerçekleştirdiği uygulamaların yanı sıra ülkemizde Eskişehir Belediyesi ve Pınar Et tesislerinde
gerçekleştirmekte olduğu uygulamalar anlatılmıştır. Akademisyenler tarafından yapılan sunumlarda dış hava
sıcaklıklarının -10/15 oC arasında olduğu durumlarda atık su sıcaklığının 9/14 oC arasında, 26/45 oC arasında
olduğu durumlarda ise atık su sıcaklığının 26/29 oC arasında değiştiği vurgulanarak hava kaynaklı ısı pompası
ile karşılaştırıldığında daha yüksek verimlere ulaşılacağı vurgulanmıştır. 1lt/s debideki atık sudan 10 kW enerji
alınabildiği bilgisi verilmiştir.
Sayın Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI ile birlikte Sayın Doç. Dr. Orhan EKREN, Sayın Doç. Dr. Hüseyin GÜNERHAN,
Arş. Gör. Y. Müh. Mustafa ARAZ birlikteliğindeki proje ekibi tarafından Tübitak desteğiyle "Özgün Güneş
Fotovoltaik/ Isıl (PV/T) Destekli Bir Atık Su Isı Pompası Sisteminin Tasarımı, Kurulumu ve Deneysel
Araştırması" yapılan Atıksu Isı Pompası tanıtılmıştır. Isıtma Soğutma Amaçlı elektrik tüketimimiz toplamın
%40'ı kadardır. Isıtma, soğutmaya göre daha yüksek verim sağlamaktadır. Türkiye'de atık suyu direk
kullanan bir ısı pompası olmadığı belirtilmiştir. Balanslamanın önemli olduğu vurgulanmıştır. Konuşma yapan
Verimli Enerji Sistemleri firma sahibi Makina Yüksek Müh. Sayın Bülent Vural ülkemizde yaygın kullanımı olan
Kombi Klima VRF sistemlerinin dezavantajlarını vurgulamış, ASHRAE standartlarında belirtilen çocuk yuvası
vb kurumlarda iç ortama gaz girişine imkan tanıdığı için VRF kullanımına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat
çekmiştir.
Güncel KOSGEB Destekleri Semineri
ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezimiz kapsamında 28.12.2015 tarihinde
Güncel KOSGEB Destekleri Semineri İzmir Kuzey Müdürü Sayın Dr. Özgür
ARMANERİ tarafından gerçekleştirilmiştir. Sayın Dr. Özgür ARMANERİ
İşbirliği-Güçbirliği, Ar&Ge-İnovasyon-Endüstriyel Uygulama, Kobi Proje ve
Genel Destek Programları hakkında detayları paylaştığı sunumunda
katılımcıların sorularını da ayrıntılı olarak yanıtlamıştır. Kendilerine değerli
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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ESSİAD’dan Haberler
Üye Ziyaretlerimiz
EMSAŞ

EMSAŞ bundan sonra faaliyetlerine Mayıs 2015'de taşındığı Manisa
adresinde devam edecek. Üyemizi yerinde ziyaret eden Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, EMSAŞ Genel Müdür yardımcısı Sinem
Vardar ile Manisa'daki tesislerinde görüştü. Tamamı 8000m2 olan, tesisin
5,000m2 si kapalı alandan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Vardar, tesisi gezdirerek, ısı pompası üretimlerinin Türkiye'de
önemli bir uygulama olduğundan söz etti. Firmanın nitelikli personel
ihtiyaçlarını gidermek üzere Celal Bayar Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği bölümünden iki öğrencinin firmada staj yapması sağlanarak,
yerleşim planı ve üretim planlama faaliyetlerinde destek sağlanması
hedeflenmektedir.
EGEFER
Proje Uzmanımız Sayın Servet GİRGİN, Egefer Isı Ltd. Şti.’yi ofisinde
ziyaret etmiştir. Üyemiz Sayın Hakan KARAKAYA’ya faaliyetlerimiz ve
organizasyonlarımız ile ilgili bilgi verilmiştir. Etkinliklerimizde kendilerini
aramızda daha sık görmek istediğimiz konusu iletilmiştir.

İZODER Ziyareti
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL İstanbul'da İZODER
Merkezinde, İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın
Ertuğrul ŞEN ve İZODER İş Geliştirme Yöneticisi Sayın Cevdet
YANARDAĞ'ı ziyaret etti. İZODER çalışmaları hakkında bilgi
alan Genel Sekreterimiz daha sonra TEBAR AŞ Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Timur DİZ ve Personel Belgelendirme Yöneticisi
Sayın Güneş YÜZÜGÜR ile görüştü. TEBAR'ın yürütmekte
olduğu MYK akredite sınave merkezi faaliyetleri ve işleyişi
hakkında görüşen Sayın GEL, derneğimizin planladığı MYK
faaliyetlerinden söz ederek, yürütmekte olduğumuz projeler
hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca MYK
çalışmaları sonrasında sektörümüzün nitelikli personel
ihtiyacına katkıda bulunulacağı ifade edilmiştir. İZODER'e
değerli misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi sunarız.
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ESSİAD’dan Haberler
Okuldan İşe Projesi Aralık Ayı Aktiviteleri

ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında 01.12.2015 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü öğrencilerine Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın A. Sait GÜRSÖZ, İmbat Soğutma Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Kerim GÜMRÜKÇÜLER ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katılımları ile sektör
sunumu gerçekleştirilmiştir. Nursaç Havalandırma ve İmbat Soğutma'ya değerli katkılarından dolayı
teşekkürlerimizi sunarız.

09.12.2015 tarihinde Kavuklar Point Bornova Şantiyesine Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğrencileri ile
teknik gezi düzenlenmiştir. Kavuklar GY Mekanik Grup Şefi Sayın Ünal KAYA teknik gezi boyunca destek
vermiştir. Egefer Isı, Kavuklar GY ve Sayın Ünal KAYA'ya desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

22.12.2015 tarihinde Celal Bayar Ünversitesi Endüstri ve Makina Mühendisliği Bölümleri öğrencilerine Terkan
Yönetim Kurulun Başkanı Sayın Turan ERKAN, Klimasan Ar&Ge Sistem Müdürü Sayın Öner AŞTAŞ ve Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katılımları ike sektör sunumu gerçekleştirilmiştir. Terkan ve Klimasan'a
değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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ESSİAD’dan Haberler
MMO İzmir Şubesi 61. Yıldönümü Kutlamaları

MMO İzmir Şubesi kuruluşunun 61. yılı, 12 Aralık 2015
tarihinde gerçekleştirilen Geleneksel Kuruluş Yıldönümü
Etkinliği ile kutladı. Kuşadası Pine Bay Otel`de yapılan
etkinliğe 600`e yakın MMO üyesi katılırken, geleneksel
gece gala yemeği öncesinde meslekte 25., 40., 50. ve 60.
yıllarını dolduran üyelerine plaketleri takdim edildi.
ESSİAD Üyelerinden meslekte 40. yılını dolduran Sayın
Ali Müjdat ŞAHAN, Sayın Metin Çetin GÜRES, meslekte
25. yılını dolduran Sayın Musa Ferit ÖZKAN, Sayın İsmail
ÖZAKŞEHİR, Sayın Suat KOCAMAN ve Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'i tebrik ediyoruz. Genel
Sekreterimiz plaketini Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
Hakan SEMERCİ'den almıştır.
Plaket töreninde kısa bir konuşma yapan MMO İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güniz GACANER ERMİN, MMO`nun, üyelerinin demokratik haklarını
savunmayı, çözülmesi gereken sorunların çözüm sürecinde onların kazanımları doğrultusunda hareket
etmeyi öncelikli amaç edindiğini ifade ederek, "Bugün burada onur yıllarını kutlamaktan büyük mutluluk
duyduğumuz meslektaşlarımız, Şube çalışmalarımızın gelişmesinde büyük pay sahibidirler. Meslekte 60. 50.
40. ve 25. onur yıllarını dolduran meslektaşlarımıza, oda ve mesleğimiz çalışmalarına yaptıkları katkılarından
dolayı şahsım ve odam adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Plaket töreninin tamamlanmasının ardından ise kuruluş yıldönümü yemeği gerçekleşti. Gala yemeğinin
açılışında ise bir konuşma yapan MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güniz GACANER
ERMİN, konuşmasına Suruç ve Ankara katliamlarında yaşamlarını yitirenleri anarak başladı. MMO
çalışmalarını üyelerinden aldığı güç ile sürdürdüğünü ifade eden Ermin konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"27.
Dönem Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımızı, birlikte karar alma, üretme, yönetme anlayışı ile
desteklerinizle sürdürmekteyiz.16-17 Ocak 2016 tarihlerinde, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde
yapılacak olan 28. Dönem Genel Kuruluna ve yönetim kurulu seçimlerine katılarak, birlikte yönetme, birlikte
üretme anlayışımıza katkı sunmanızı, şubemizin geleceğinde söz sahibi olmanızı diliyoruz. Yeni yönetim
dönemimizde, sizleri her zaman olduğundan çok yanımızda görmeyi umuyoruz.Odamızın kuruluşundan
günümüze dek 61 yıllık sürede aramızdan ayrılan dostlarımıza, çalışmalarımıza katılan, katkı koyan tüm
üyelerimize, şube başkanlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyorum.Sizlerden aldığımız enerjiyle, dirençle,
bilinçle, ilkelerimizle, mesleğimizin ve ülkemizin güzel günler göreceği inancındayız."
Ermin`in konuşmasının ardından, etkinlik Grup Son Dakika`nın seslendirdiği şarkılarla devam ederken,
gecede yapılan çekilişle MMO üyelerine çeşitli hediyeler verildi.
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ESSİAD’dan Haberler
Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Kasım ve Aralık ayında doğan;
Sayın Ali BIDI,
Sayın Alişan ERCAN,
Sayın Aslı Güneş ÖNBIÇAK,
Sayın Ayhan ONAT,
Sayın Devrim ERKMEN,
Sayın Ekrem GÜNGÖR,
Sayın Elay YAKAR,
Sayın Gürkan AKÇAY,
Sayın Hakan BULGUN,
Sayın Mahmut UZUNOĞLU,
Sayın Mustafa Ali TÜRKER,
Sayın Mustafa Kemal YAPAN,
Sayın Okan Murat ERENOĞLU,
Sayın Orhan TURAN,
Sayın Ömer BARLAS,
Sayın Özen OSMANOĞLU,
Sayın Serli SİNANOĞLU,
Sayın Tayfur ALTINKÜP,
Sayın Tuğrul GÖVSA,
Sayın Yakup OSMANOĞLU,
Sayın Yunus KIRYAR'ın

doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler
dileriz.
Hatırlatma
Sayman’dan
17.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel
Kurul Toplantımızda alınan karar gereği üyelik
aidatlarımızda güncelleme yapılmıştır.
Aidat
ödemelerinizin 15.02.2016 tarihine kadar ilk
taksitlerinin tamamlanması konusunda dernek
merkezimiz ile iletişim kurmanızı önemle rica ederiz.
Www.essiad.org.tr

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

Siz değerli üyelerimizi ve sektör firmalarımızı
Soğutma Dünyası'na
katkı koymaya davet ediyoruz.

Web sitemiz üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek
için yenilenmiştir.
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.
Yeni Üyelerimiz
Air Trade Centre Ltd. Şti. Turkey
Www.airtradecentre.com
Aramıza hoşgeldiniz diyoruz!

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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Sektörden Haberler
FORM'dan Sektöre 50. Yıl Armağanı: 'DUAYENLERİN TANIKLIĞINDA
TÜRKİYE KLİMA SEKTÖRÜ' Kitabı

Form Şirketler Grubu, 50. yılını Rahmi Koç Müzesi'nde
düzenlediği davetle kutladı. Sektörün önde gelen
isimlerinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda,
FORM Şirketler Grubu'nun 50. yılları anısına sektöre
armağan ettiği 'Duayenlerin Tanıklığında Türkiye Klima
Sektörü’ kitabının da lansmanı yapıldı. Derneğimizi
temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan SEMERCİ
davete katılmıştır.
Gecede konuşma yapan
FORM Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu ve Onursal Başkanı Bedi Korun,
"1965'te Ankara'da 2 kişi olarak 20 metrekarelik ofis ve
100 metre karelik atölyemizde mekanik proje çizimi ile
başlayıp mekanik taahhüt, imalat ve temsilcilik
faaliyetlerine dönüşen çalışmamızda 50 yıl boyunca
birçok değişim yaşadık. Türkiye'nin gelişim süreçlerinden faydalandığımız gibi, yaşanan birçok ekonomik ve
siyasal krizin içinden de sağlam bir şekilde çıkmayı başardık. Bu süre içinde Türkiye'de birçok konuda ilkleri
başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.
Bedi Korun, "Bu sene 50. yılımız vesilesiyle çok özel bir projeyi daha hayata geçirdik. Türkiye İklimlendirme
Sektörü’nün başlangıcı ve gelişmesinin görsel ve sözel kayıt altına alınması için bir çalışma yaptık.
"Duayenlerin Tanıklığında Türkiye Klima Sektörü” isimli kitabımız bu çalışmanın sonucudur. Bunu yaparken
amacımız geçmişe ait bilgi ve deneyimlerin kaybolmadan bir araya getirilebilmesiydi" şeklinde konuştu.
Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun ise, "Gerek iklimlendirme, gerekse temiz enerji sektörlerinde bugüne
kadar pek çok ilke imza attık, bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz dedi. Her alanda
"verimlilik" prensibiyle hareket ettiklerini ifade eden Tunç Korun, "Yaptığımız işlerde, şirket içinde,
müşterilerimiz ve topluma sağladığımız faydalarda, her zaman verimliliği ön planda tutuyoruz. Tam da
buradan hareketle 50. yıl kutlamalarımız kapsamında amacımız toplumsal fayda sağlayacak faaliyetlerimize
yenilerini eklemektir. Bunun için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte çalışarak, 4 yıllık lise
eğitimleri boyunca Türkiye'de farklı şehirlerde yaşayan 50 kız öğrencimize eğitim bursu sağlıyoruz.
"Türkiye'nin Güneşleri" olarak adlandırdığımız projenin kapsamını, önümüzdeki senelerde daha çok kız
öğrenciye destek vererek arttırmak hedefindeyiz. Öte yandan uzun süredir devam ettirdiğimiz gibi her yıl farklı
üniversitelerden iklimlendirme ve makina mühendisliği öğrencilerine destek bursu sağlamaya da devam
ediyoruz.Ayrıca bu sene doğayı korumaya yönelik yaklaşımımız çerçevesinde Şile'de 2,000 ağaçlık bir orman
oluşturduk.
Bizim için bu seneki önemli faaliyetlerimizden biri de, bugün sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan
duyduğumuz kitap çalışmamız, "Duayenlerin Tanıklığında Türkiye Klima Sektörü Kitabı"dır. Bu kitabın
sektörden gelecek yeni bilgilerle farklı bir versiyonunu yapmayı, hatta 1990'ları da
içerecek ikinci cildini oluşturmayı da hedeflediklerini ifade eden Tunç Korun, "Bundan
sonra da çalışanlarımızın desteği ve her zaman bizimle olan yenilikçi ruhumuzla
çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Gecede FORM Şirketler Grubu'nun 50. yılına özel
olarak hazırlanan kurumsal film gösterimi de yapıldı. Davetliler için FORM Şirketler
Grubu'nun 50 yıllık arşivinden alınan fotoğrafların da sergilendiği etkinlikte ünlü elektro
keman sanatçısı Ceren Aksan da sahne aldı. FORM'un eski yeni tüm çalışanlarının da
davetli olduğu gecede, "Duayenlerin Tanıklığında Türkiye Klima Sektörü” kitabı
davetlilere armağan edildi.
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TTMD XII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu
Dünya ISK (Isıtma-Soğutma-Klima) sektörünün önde gelen uzman ve bilim adamları, TTMD'nin düzenlediği
XII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu'nda “Etkin Çözümler için Dünyanı Genişlet”
temasını tartışacak...
“Etkin Çözümler için Dünyanı Genişlet” konu başlığında yurtiçi ve yurtdışından katılan uzman
konuşmacılarla yapılarda ısıtma, iklimendirme ve havalandırma tesisatı uygulamaları, enerji verimli
binalar, yapı fiziği, hasta bina sendromu gibi pek çok konunun bilimsel ve teknik oturumlarda tartışılacağı
XII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyum'u, ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme
ve sıhhi tesisat alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri paylaşmak ve tartışabilmek, ayrıca tasarımcı,
uygulayıcı, araştırma ve işletmecilerin deneyimlerinden faydalanabilmek adına düzenlenen bir platformdur.
XII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyum'u kapsamında işlenecek konular:
1- Yapılarda Isıtma, İklimlendirme ve Havalandırma Tesisatı Uygulamaları
2- İç Hava Kalitesi ve Konfor Şartları
3- Sıhhi Tesisat
4- Enerji Ekonomisi ve Çevre
5- Kontrol ve Bina Yönetim Sistemleri
6- Soğutma
7- Yapı Fiziği
8- Yapılarda Güvenlik, Koruma ve Duman Tahliyesi Yönetimi
9- Modelleme ve Yazılımlar
10-Yapı Tasarımı ve Uygulamalarında Proje Yönetimi
11-Enerji Verimli Binalar
12-Sağlık Binalarında Enerji Verimliliği
13-Hasta Bina Sendromu
14-Yenilebilir Enerji ve Uygulamaları
15-Hijyenik Tesisat Uygulamaları
16-Bina Sertifikasyonu
17-Kentsel Dönüşüm
18-Mevcut Binaların (Tarihi ve diğer) Renovasyonu
19-Bütünleşik Tasarım
20-Test, Ayar, Dengeleme (TAD) ve Kontrol, İşletmeye Alma ve
Kabul (KIK)
21-Ekserji
22-Yalıtım
Sempozyum hakkında daha detaylı bilgi için:
www.ttmd.org.tr/sempozyum2016/
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Mitsubishi Electric'in MELCloud Teknolojisi ile Klimanız Siz Gelmeden Evi Isıtabilir
Klimada hem enerji tasarrufu hem de kontrol özgürlüğü ve kolaylık sunan teknolojiler arayan tüketiciler, eve ya
da ofise gelmeden önce mekanın istediği sıcaklığa ulaşmasını istiyor ve klima seçimini bu doğrultuda yapıyor.
Dünya devi Mitsubishi Electric, hem ısıtmada hem de soğutmada A, A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında yer
alan yeni nesil klimaları ve uzaktan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak klimanın internet
üzerinden kontrolünü sağlayan yeni bulut tabanlı çözümü MELCloud ile hayatı kolaylaştırıyor ve ortamları
daha konforlu hale getiriyor.
Mekanları hızlıca soğutabildikleri gibi hızlıca ısıtabilen klimalar, sağladıkları enerji tasarrufu ve konfor
sayesinde ısınmak için de dikkat çeken bir alternatif haline geldi. Evinize ya da ofisinize girdiğiniz anda sizi
sıcacık bir ortamın karşılamasını istiyorsanız tek yapmanız gereken Mitsubishi Electric klimanızı uzaktan
kumanda etmek. Mitsubishi Electric'in klimada kontrol özgürlüğü sunan yeni MELCloud teknolojisi ile uzaktan
bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak internet üzerinden klimanıza istediğiniz komutları vermeniz
mümkün.
Mitsubishi Electric'in yeni bulut tabanlı çözümü MELCloud, kablosuz internet bağlantısı olan her yerde
Mitsubishi Electric Klimaların mobil olarak kontrol edilmesine ve izlenmesine olanak sağlıyor. MELCloud ile
klimayı açmak, kapatmak, çalışma modunu ve fan devrini değiştirmek, kanatçıkları ayarlamak, odanın
sıcaklığını görmek ve sıcaklık ayarını değiştirmek gibi işlemler hızlı ve pratik bir şekilde yapılabiliyor.
MELCloud sayesinde klimanın çalışma durumunu mobil olarak kontrol etmek mümkün olduğu için evden
çıktıktan sonra akıllara takılan “Klimayı kapattım mı?” sorusu tarihe karışıyor. MELCloud, kumanda
kullanımında zorluk yaşayabilecek çocuklar, yaşlılar ya da hastalar evde tek başına olduklarında da klimaları
kolaylıkla yönetmenize imkan tanıyor.
Klimaların geçmişe dönük oda ve ayar sıcaklığındaki değişimler, çalışma modu oranları, enerji tüketimi
dağılım oranları gibi verilerine ulaşılmasına olanak tanıyan MELCloud, bu sayede klimayı nasıl kullandığınızı
görmenizi sağlıyor. Set (ayar) sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve dış hava sıcaklığı ile ilgili geçmiş dönem raporları
karşılaştırılıp klima kullanımını doğru yönetmek ve enerji tasarrufunu artırmak için gereken ipuçlarını görmek
mümkün oluyor.
Mitsubishi Electric Klimalar hava durumu bilgileri, donma koruması, 7 günlük çoklu-programlanabilir zaman
ayarı ve tatil modu gibi geleceğe yönelik planlanmış birçok özelliği içeren ek fonksiyona sahip MELCloud ile
önceden programlanabiliyor. Böylece örneğin zorlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olunuyor. Çetin dış hava
koşullarında, ortamın aşırı soğumasını engellemek üzere geliştirilmiş olan donma koruma fonksiyonu, oda
sıcaklığı kullanıcı tarafından belirlenen minimum sıcaklığa düştüğünde, yine kullanıcı tarafından belirlenen
maksimum sıcaklığa ulaşana kadar Mitsubishi Electric Klimaları ısıtma modunda çalıştırıyor. Böylece eve
geldiğinizde, ortamın çok daha kolay, hızlı ve ekonomik şekilde istenilen sıcaklık değerine ulaşması
sağlanmış oluyor. Mitsubishi Electric Klima Sistemleri'nin bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarla uyumlu
MELCloud uygulaması ücretsiz olarak mobil cihazlara indirilebiliyor. Uygulamayı kullanmaya başlamak için
kontrol edilmesi istenilen klima sistemini seçip bu sisteme bir Wi-Fi arayüzü adapte etmek yeterli. İnternet
tarayıcılarının en son sürümleri ile çalışabilen uygulama, melcloud.com web sitesi üzerinden de
kullanılabiliyor.
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Sektörden Haberler
DAIKIN Türkiye, Gürcistan'daki Showroom'larına Yenisini Ekledi

Daikin Türkiye, Orta Asya'daki büyümesini yeni showroom'larıyla
sürdürüyor.Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa, CIS Ülkeleri,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak
konumlanan Daikin Türkiye, yeni showroom açılışları ile bölgedeki
büyümesini sürdürüyor. Gürcistan'daki yeni showroom'unun
açılışını yapan Daikin Türkiye'nin bölgedeki showroom sayısı 7'ye
ulaştı.
İklimlendirme sektörünün dünya lideri Daikin, Türkiye'yi bölgenin
üretim ve Ar-Ge üssü yapma hedefi doğrultusunda emin adımlarla
ilerliyor. Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Türkmenistan,
Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan gibi CIS (Commonwealth Of
Independent States) ülkelerinin yer aldığı geniş bir coğrafyada çalışmalarını yürüten Daikin Türkiye,
bölgedeki büyüme planları doğrultusunda Gürcistan'da yeni showroom'unu açtı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in Sanapiro Caddesi'nde açılan showroom'u ile Daikin, konut tipi cihazlardaki geniş
ürün gamını bireysel kullanıcılar ile buluşturuyor. Büyük bir alt ve üst yapı yatırımları hamlesinin yürütüldüğü
ülkede, bireysel kullanıcıya da doğrudan hizmet götürmeyi amaçlayan Daikin, split klima konusundaki
uzmanlığını yansıtan showroom'larını geniş satış sonrası hizmetleri ile de destekliyor.
Tiflis'te açılan bu showroom ile Gürcistan'da bireysel kullanıcılarına hizmet sunan Daikin'in, bölgenin önemli
başkentleri Bakü (Azerbaycan), Taşkent (Özbekistan) ve Bişkek'te (Kırgızistan) showroom'ları bulunuyor.CIS
ülkelerine yönelik çalışmaları ile bölgenin lider iklimlendirme markası olmayı hedefleyen Daikin;
Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'da distribütörleri aracılığıyla etkin bir
faaliyet gösteriyor. Daikin bu ülkelerde en son teknoloji split klima modellerinin yanı sıra; değişken akışkan
debili klima sistemleri (VRV), merkezi sistem ürünleri, Altherma ısı pompası ve tüm endüstriyel çözümleri
içeren geniş ürün gamı ile hizmet veriyor.
AIESEC İzmir Şubesi Global Pazarda Firmaları Bir Adım Öne Geçiriyor
Uluslararası en büyük öğrenci değişim ve gelişim organizasyonu olan AIESEC'in başarılı şubelerinden
AIESEC İzmir Şubesi, 1967 yılından bu yana lokalindeki firmalara, uluslararası programları sayesinde katkıda
bulunuyor.
Lokallerinde bulunan firmalarına yurt dışında, çalışmak istedikleri pazarlardan, kaliteli insan kaynağı
sağlayarak, kazandırdığı uluslararası bir bakış açısı sayesinde ihracat ve ithalat oranlarına katkıda bulunuyor.
126 dünya ülkesinin herhangi birinden firmaların uygun bulduğu adaylar ile tam zamanlı çalışma ortamı
yaratarak, hem firmaların ihracat ve ithalat sayılarına hem de İzmir'in gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.
“Global Talent” isimli uluslararası bu program sayesinde firmalar dünyanın farklı yerlerindeki genç yeteneklere
yasal prosedürlerle uğraşmadan çok kısa bir süre içerisinde ulaşabilmektedir.
AIESEC İzmir Danışmanlar Kurulu Başkanı ve Petrofer Endüstriyel Yağlar ve Kimyasallar firması Yönetim
Kurulu Başkanı Tamer Taşkın: “En uzunu 1 yıl olmak üzere birlikte çalıştığımız AIESEC'li bu genç
arkadaşlarımız, bizlere kendi ülkelerinin bakış açılarını kazandırırken aynı zamanda farklı ve çok zor olan
lisan ve ülkelerinin kültürel kolaylıklarından da faydalanmamızı sağladılar. Kurumsal arenada birlikte
çalıştığım AIESEC İzmir'in, yaptığı işe yaklaşım tarzını ve bakış açısını değerlendirme fırsatı da buldum.
İzmirli genç arkadaşlarımızın titizlik ve ciddiyetle yaptıkları işler sonucu ulaşamadığınız pazarlara açılabilir,
ihracatınızı genişletebilir ve değişik bakış açıları ile yeni atılımlar gerçekleştirebilirsiniz.” diyerek Global Talent
programının önemini vurguladı.
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Sektörden Haberler
Teknopark Isıtma Sisteminde Danfoss İmzası

Isıtma, soğutma ve güç elektroniği alanında dünya lideri Danfoss, yeni bir anlaşmaya imza attı. Danfoss,
Teknopark İstanbul'un birinci etabının bölgesel ısıtma projesinde, 'DSE bina altı enerji istasyonu'nu yapacak.
Teknopark İstanbul; üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde
araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları,
birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının
bütünleştiği bir iş merkezi olarak hizmet verecek.
27 bin euro yatırımla gerçekleştirilecek üç eşanjörlü
sistemde Danfoss, bölgesel ısıtma adına büyük bir
projeyi hayata geçirecek. Danfoss proje
kapsamında ağırlıklı olarak kojenerasyon ile
çalışacak bir ısı merkezi kuracak. Teknopark'ta bina
istasyonu koyulması düşünülen toplam yapı grubu
sayısı 45, kojenerasyon ve destek kazanları ile
ulaşılacak toplam kapasite ise 52.000 kW olarak
planlanıyor. Isı merkezinden su çıkış sıcaklığı 110°C
iken dönüş suyu sıcaklığı 70°C olacak. Isı-sıcak su temini sağlayacak ve ısıtma-sıcak suya ek olarak
Absorbsiyonlu Chiller'leri besleyecek istasyonlar olmak üzere her bina için talebe göre iki tip istasyon
kurulacak. Binalar için hesaplanan ısıl kapasiteleri 750 kW ile 2.300 kW arasında değişiyor. İstasyon
üzerindeki; debi, sıcaklık, basınç gibi bilgiler hem Teknopark Merkez'den, hem de binaların kendi yönetimleri
tarafından izlenebilecek.
Danfoss'tan Bir İlk Daha Sektörün Bilgi Kaynağı: Danfoss E Learning açıldı
Isıtma, soğutma ve güç elektroniği alanında dünya lideri Danfoss, bir ilke imza atarak çevrimiçi eğitim portalı
'learning.danfoss.com'u hayata geçirdi. Sunduğu teknoloji ve çözümlerle sektörün lideri olan Danfoss, yeni
atılımı e-learning ile sektörün bilgi kaynağı olmayı hedefliyor.
Danfoss e-learning, sektörün mevcut profesyonellerine, geleceğin profesyonelleri öğrencilere, satış ve
pazarlama alanında çalışanlara yönelik geniş bir yelpazede eğitimler sunuyor. Isıtma, soğutma ve sürücü
teknolojileri alanında yüzlerce eğitim barındıran portalda ısıtma çözümleri alanında Türkçe e-ders buluyor.
Yılsonuna kadar yirmiye ulaşacak olan Türkçe e-derslerin sayısının 2016 yılı içerisinde hızla arttırılması
planlanıyor. Portalda ısıtma, soğutma ve sürücü teknolojilerinde İngilizce hazırlanmış çok sayıda farklı edersler yer alıyor. Hızlı bir öğrenme modeli çerçevesinde animasyon formatında hazırlanan eğitimler, 15
dakika ile bir buçuk saat arasında değişiyor.
Isıtma, soğutma ve sürücü teknolojileri alanında bilgi platformu e-learning'i http://learning.danfoss.com
adresinden ücretsiz olarak keşfedebilirsiniz.
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2016-2017 Fuar Takvimi

20.
ABD
ORLANDO
3
DUBAİ
24
A
5
ADANA
25-27
6
HİNDİSTAN
MUMBAI
02-05
M
7
RUSYA
MOSKOVA
15-18
C
8
İTALYA
MİLANO
1
9
ÇİN
PEKİN
25-28
ISK-SODEX
10
POLONYA
POZNAN
04-07
HARPEX
11
TÜRKİYE
İSTANBUL
07-09
Indonesia
12
KANADA
TORONTO
27-29
AHR
13
ENDONEZYA
KEMAYORAN
01-02
14
MEKSİKA
MANTERREY
16-20
PROJEKTA
15
İRAN
TAHRAN
20-23
THE
16
ANGOLA
LUANDA
21-24
IHS
BAE
DUBAI
DOĞALGAZ
8-20
HR
RAB
QUA-THERM
CREX
limate
HINA
CE
5INSTALACJE
ADANA
Şubat
BIG
EXPO
MEXICO
2016
HVAC-R
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Eylül
Ekim
Kasım
HEALTH
REFRIGERATION
World
INDIA
FIVE
8HVACR
2016
2016
BUILD
2016
2016
ANGOLA
2016
2016
TEKNOLOJİSİ,
2016
2016
2016
2016
SHOW
2016
Energy
NEW
9.ISITMA,
Efficiency
TESİSAT
SOĞUTMA,
+ COLD
VE YALITIM
HAVALANDIRMA,
CHAINFUARI

*Sürekli güncellenmektedir.
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