
e-bültene s s i a d

ESSİAD Yönetim Kurulu

Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Güray KORUN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ebru KARAKIRAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Can İŞBİLEN
Sayman

A.Sait GÜRSÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer BARLAS
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhan GÜNDOĞAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mustafa SEZER
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ufuk DOĞANCA
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Duygu ÖZTAŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Tolga ÜSTÜN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Özay ERVARDAR BİLGİCİ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ümit ÇALLI
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Aylin GEL
Genel Sekreter

Yayına Hazırlayan
Gülcan ÖRTEL
İdari İşler Sorumlusu 
Grafiker / SD / e-bülten

01/09/2017 - 30/09/2017 • Sayı: 71

/ essiad / essiad / essiad essiad@essiad.org.tr

E S S İ A D  M o b i l  D ü n y a d a !

http://www.essiad.org.tr
https://www.facebook.com/groups/117968468259174/?ref=bookmarks
https://twitter.com/essiad
https://www.linkedin.com/in/essiad/
mailto:essiad%40essiad.org.tr?subject=


01/09/2017 - 30/09/2017 • Sayı: 712

e-bülten
e s s i a d

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Değerli ESSİAD Üyelerimiz, Sevgili Okurlarımız,

“Endüstri 4.0” ve “Dijitalleşme”. Bu tanımları gelecek 10 yılda bıkacak derecede 
duyacağımızı düşünüyorum. Ama çağın gereksinimlerine cevap verebilmek, 
rekabete ayak uydurabilmek için bilişim teknolojilerini çok iyi şekilde 
kullanmaktan başka çaremizin olmayacağını da çok iyi biliyor olmalıyız.

Geçtiğimiz hafta katılmış olduğumuz, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından 
Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği-EURADA işbirliğinde düzenlenen AGORADA+ 
2017 / Eko-Verimlilik ve Endüstri 4.0 etkinliğinde bir çok çarpıcı uygulamayı 
panelistler aktardı. Bu uygulamalar arasında en dikkat çekenleri; 

 •Hugo Boss firmasının uyguladığı 3 boyutlu fabrika planlaması ile üretim 
alanlarının maksimum verimlilikle kullanılması. Firmanın Genel Müdürü 
Joachim HENSCH çok güzel bir motto ile Endüstri 4.0’ı tarif ediyor; “Should I 
stay or should I go - Kalmalı mıyım, yoksa gitmeli mi?”. Yeni sanayi devrimine 

ayak uydurabilen işletmelerin yollarına devam edeceği, uyduramayanların ise kaybolup gideceği anlamına 
geliyor.

 •Vestel ve Arçelik firmalarının “Karanlık Fabrika” deneyimleri de diğer ilgi çeken uygulamalardı. 
Karanlık fabrikaların öne çıkan en önemli özelliği üretim gerçekleştirilirken insan gücüne ihtiyaç duyulmaması 
ve tamamen insansız üretimin sağlanmasıdır.

Peki, “Sektör olarak bizler neler yapabiliriz?” Bu tamamen hayal gücü ile sınırlı ama ilk etapta akla gelenler:

 •Üretmiş olduğumuz tüm otomasyon içeren ürünlerdeki verileri “Bulut teknolojisi” ile saklayabilir, bu 
verileri analiz ederek mevcut üretimimizi iyileştirebiliriz.

 •Almış olduğumuz verileri takip ederek, müşterilerimize “Kestirimci bakım” hizmeti verebiliriz. 
Kestirimci bakım kavramı da yeni sanayi devrimi ile daha sık duyacağımız bir kavram olacaktır. Kestirimci 
bakım, izlenen ekipmanlardan veri alınarak, bozulma gerçekleşmeden bakımın doğru ve yeterli bir biçimde 
yapılmasını sağlar. Örnek vermek gerekirse; “Bir klima santralinin standart olarak 6 ayda bir filtresinin 
değiştirilmesi yerine ihtiyaç duyulduğunda filtresinin değiştirilmesidir.”

 •MRP-1 (Malzeme ihtiyaç planlaması) ve MRP-2 (Kaynak planlaması) yazılımlarını fabrikalarımıza 
adapte etmeliyiz. Bu şekilde stok maliyetlerimizi düşürebilir ve verimliliğimizi arttırabiliriz. CRM uygulamarı ile 
de satış-pazarlama süreçlerini doğru analiz edebiliriz. Artık global markalar, fabrikalarda kullanılan makinaların 
markasını değil hangi yazılımın hangi süreç için kullanıldığını konuşuyorlar. İçinde bulunduğumuz şu dönemde 
KOSGEB tarafından açılan KOBİGEL Destek Programı ile bu tip alt yapı yatırımlarına ciddi destekler alınabiliyor. 
Son başvuru tarihi 20 Ekim 2017’dir.

Son olarak, dijitalleşme yolunda derneğimizde de güzel adımların atıldığının müjdesini vermek istiyoruz. 
“ESSİAD Mobil Uygulamayı” şu günlerde test ediyoruz. İlk izlenimler, çok güzel olduğu yönünde. Sizlerin de 
çok beğeneceğinizi düşünüyoruz.

En değerli saygı ve sevgilerimle,

Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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Ercan Teknik Genel Müdürü Armen HÜSÜMAN ile Ercan Teknik Ürün Tanıtım Günleri
Hakkında Görüşme Gerçekleştirildi

Bornova Seyit Şanlı MTAL, ESSİAD’ı Ziyaret Etti

Bornova Seyit Şanlı MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesini Ziyaret Ettik

8 Eylül 2017 tarihinde ESSİAD Üyelerinden Ercan Teknik Genel Müdürü Armen HÜSÜMAN ESSİAD’ı ziyaret 
etti. ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL ve Kurumsal İletişim ve Muhasebe Sorumlusu Gamze AKÇAY’ın katıldığı 
toplantıda Kasım ayında yapılması planlanan Ercan Teknik Ürün Tanıtım Günleri ile ilgili detaylar görüşüldü. 
Ayrıca Bornova Seyit Şanlı MTAL Alan Öğretmenleri ile birlikte sektörel değerlendirme yapıldı.

8 Eylül 2017 tarihinde Bornova Seyit Şanlı MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alan Şefi Hüseyin AZAR 
ve Alan Öğretmenleri Erol BOZER, Günay CANKURTARAN ve Murat YILMAZ ile Dernek merkezinde toplantı 
gerçekleştirildi. 

İlgili toplantıda, Soğutma Becerileri Yarışması’nda birincilik ünvanını kazanan Bornova Seyit Şanlı MTAL’ın 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında gerçekleştireceği faaliyetler ve ESSİAD ile yapılabilecek işbirliği çalışmaları 
hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

4 Eylül 2017 tarihinde ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL, Bornova Seyit Şanlı MTAL Tesisat Teknolojisi 
ve İklimlendirme Alan Şefi Hüseyin AZAR ve Alan Öğretmenleri Erol BOZER, Günay CANKURTARAN ve Murat 
YILMAZ’ı ziyaret etti. 

Okulun Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Atölyesi’nde 
gerçekleştirilen ziyarette; önceki yıllarda Bornova Seyit Şanlı 
MTAL Tesisat Teknolojisi ve Alan Şefi Günay CANKURTARAN 
tarafından yazılmış olan ve dereceye giren TÜBİTAK 
projesi olan «Jeotermal Isı Kaynaklı Isı Pompasının Konut 
Isıtmasında Kullanımı ve Jeotermal Verimin Arttırılması 
Projesi» kapsamında ortaya çıkan ve jeotermal ısıtmasında 
verimi attırmak amacıyla tasarlanan cihaz ve geçtiğimiz 
sene okulun Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü 
Alan Şefi Hüseyin BOZER tarafından TÜBİTAK’a sunulan 
«Donmuş Gıdalarda Çözülme Uyarı Sistemi Projesi» 
hakkında görüşme gerçekleştirildi.
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TOBB İklimlendirme Meclisi’nde EHİS LAB Projesi Görüşüldü

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
İklimlendirme Meclisi Toplantısı 20 Eylül 2017 
tarihinde TOBB Hizmet Binası (İstanbul)’da 
gerçekleştirildi. 
 
TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki 
POYRAZ’ın başkanlığında gerçekleştirilen ve 
derneğimizi temsilen TOBB İklimlendirme 
Meclisi Başkan Yardımcısı  ve ESSİAD Yüksek 
İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, Yüksek 
İstişare Kurulu Üyeleri Akın KAYACAN ve 
Hüseyin VATANSEVER, Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Güray KORUN’un katıldığı 
toplantıda EHİS LAB Projesi ile ilgili güncel 
gelişmeler hakkında görüşüldü.

Laboratuvar projesi ile ilgili gerçekleştirdiği 
sunum sonrasında, ilgili Bakanlıklar ile yapılan
değerlendirmelerden söz eden ESSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
laboratuvar binasının ruhsat alımı konusunda 
yaşanan sorunları, proje sürecinde yaşanan 
gelişmeleri, projede gelinen son aşamayı 
paylaştı.

Laboratuvar projesi ile ilgili İklimlendirme 
Meclisi Üyeleri’nin sorularının yanıtlanmasını 
takiben, 26 Eylül 2017 tarihinde İzmir’de 
gerçekleştirilecek olan EHİS LAB Bilgilendirme 
Toplantısı aracılığı ile projeye destek veren 
firmalara ve paydaşlara da aynı içerikte bilgi 
verileceği ifade edildi. 

Başta İklimlendirme Sanayii İhracatçıları 
Birliği  (İSİB) Başkanı Zeki POYRAZ olmak 
üzere İklimlendirme Meclisi Üyeleri, lab-
oratuvar projesinin EHİS sektörü ve Tür-
kiye için büyük önem taşıdığını belirterek 
projeye  destek verdiklerini bir kez daha 
vurguladı.
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EHİS LAB Bilgilendirme Toplantısı Tepekule’de Gerçekleştirildi

Laboratuvar Projemiz ile ilgili gelişmelerin görüşüldüğü 
EHİS LAB Bilgilendirme Toplantısı, 26 Eylül 2017’de 
Tepekule’de gerçekleştirildi. 
 
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, 
Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Akın KAYACAN, Mustafa 
E. DERYAAŞAN, Mustafa K. YAPAN, Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Hukuk 
Müşaviri Bülent ŞAHİN, Proje Ortağımız EBSO adına 
EBSO yetkilileri, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner 
YÖNET, TTMD Yönetim Kurulu Üyesi Birol YAVUZ, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve projeye destek 
veren dernek üyeleri ve sektör firmalarının katılımları 
ile gerçekleştirilen toplantıda projede gelinen son 
nokta ve süreç içerisindeki gelişmeler paylaşıldı.
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Opex Day, 2005 yılından bu yana mükemmellik 
vizyonuna sahip, yurtiçi ve yurt dışından yüzlerce 
kurum için etkin bir paylaşım ortamı olmaya 
devam ediyor. Her yıl bir tema çerçevesinde farklı 
şirketlerin yapmış olduğu sunumlara ve alanında 
uzman konuşmacılara ev sahipliği yapan Hugo 
Boss Operasyonel Mükemmellik Günü, bu sene 
«The Age of Collaborative Platforms / İşbirlikçi 
Platformların Çağı» ana temasıyla 22 Eylül 2017 
tarihinde gerçekleştirildi. 

Dijitalleşme, network ağları ve işbirliği platformları 
aracılığıyla sistemleri birbirine bağlayarak 
günümüzde iş dünyasına yepyeni bir boyut 
getirirken, büyük verinin doğru kullanımıyla hem 
nesnelerin interneti (IoT) hem de Endüstri 4.0 

gibi kavramları anlamak ve uygulamak, başarılı olmak 
isteyen şirketler için artık bir zorunluluk haline geliyor. 
Bu yılki Operasyonel Mükemmellik Günü, farklı sektörler 
ve ülkelerden profesyonelleri bu yeni çağın getirdiği, 
fırsatların paylaşıldığı ilham verici bir platformda ağırladı.

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı 
etkinlik; dijitalleşme, yeni kavramlar, yapay zeka, 
nanoteknoloji, robotlar, 3 boyutlu yazıcılar, genetik ve 
biyoteknoloji gibi birbirinden ayrı görünen alanları ve bu 
alanların uzmanlarını bir araya getirerek onları birlikte 
çalışmaya ve ortak değer yaratmayı hedef aldı. Operasyonel 
Mükemmellik Günü farklı sektör ve şirketlerden uzman 
kişilerin biraraya gelmesini ve yeniçağın getirdiği fırsatların 
paylaşılmasını sağladı.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Hugo Boss Tarafından Operasyonel Mükemmellik Günü Gerçekleştirildi

Etkinlik ile eş zamanlı olarak yürütülen «Günün Grafik Özeti»
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KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa ÇANAKÇI’yı Ziyaret Ettik

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer BARLAS ve Genel 
Sekreter Aylin GEL’in katılımları ile 25 Eylül 
2017 tarihinde KOSGEB İzmir Güney Hizmet 
Merkezi Müdürü Mustafa ÇANAKÇI ziyaret 
edildi. İlgili ziyarette, yeniden İzmir’deki görevine 
dönen ÇANAKÇI’ya iyi dilekler sunuldu; KOSGEB 
destekleri ve ESSİAD faaliyetleri hakkında görüşme 
gerçekleştirdi. KOBİGEL çağrısıyla ilgili detaylar 
görüşüldü.

KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Levent ARSLAN’ı Ziyaret Ettik

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 
Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ ve EHİS LAB 
Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün 
katılımları ile 09 Ekim 2017 tarihinde KOSGEB İzmir 
Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Levent ARSLAN 
ziyaret edildi. İlgili ziyarette, dernek faaliyetlerimiz 
ile birlikte güncel KOSGEB destekleri hakkında 
görüşüldü.

Görüşmede, KOBİ ve Gelişim Destek Programı’nın 
(KOBİGEL) 4. kez uygulamaya alındığını ifade eden 
Levent ARSLAN, KOSGEB desteklerinin sadece imalatçılara yönelik iken ticaret/hizmet/enerji vb. sektörlerin 
eklenmesiyle birlikte desteklerden faydalanma oranının 6 kat büyüdüğünü belirtti. Toplam 5 milyon TL 
tutarındaki «Teknoyatırım» desteğinin sene sonuna kadar çıkacağı müjdesini paylaşan ARSLAN, projelerin 
kabul olmasından daha çok proje yürütmenin önemli olduğunu vurgulayarak asıl işin projeyi yönetmek 
olduğunun altını  çizdi. «Tematik» proje desteğinde format değişikliğine gidileceğini, «İşbirliği Güçbirliği» 
desteklerinde en az 5 işletmenin, orta-yüksek teknoloji (EHİS gibi) sektörlerinde ise en az 3 işletmenin 
katılımıyla ortak tasarım,  ortak AR-GE, ortak eğitim vb. çalışmaların yapılabileceğini vurguladı.

 Derneğimiz bünyesinde bir KOSGEB masası 
oluşturma konusunda ilk görüşmelerin yapıldığı 
ziyarette, tüm KOBİ üyelerimizin KOSGEB 
desteklerinden faydalanabilmesi için KOSGEB 
kayıtlarının tamamlanmasının önemi görüşüldü.

KOBİGEL Destek Programı
Son Başvuru Tarihi

20 Ekim 2017



01/09/2017 - 30/09/2017 • Sayı: 718

e-bülten
e s s i a d

AGORADA+ 2017 / Eko-Verimlilik için Endüstri 4.0 Etkinliği Büyük İlgi Gördü

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği-EURADA işbirliğinde, T.C. Kalkınma 
Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege Serbest Bölge A.Ş. 
(ESBAŞ) ve Vestel ortaklığıyla düzenlenen Eko-verimlilik için Endüstri 4.0 (Industry 4.0 for Eco-efficiency) 
konulu AGORADA+ etkinliği büyük ilgi gördü. 400’ün üzerinde kişinin katılım gösterdiği etkinlik yurtdışından 
ve yurtiçinden gelen konuşmacı ve uzmanlarla İzmir’li firmalar, akademisyenler, kamu ve STK temsilcilerini 
bir araya getirdi.
 
ESSİAD’ı temsilen Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer BARLAS ve Seçkin T. ERDOĞMUŞ, Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün yer aldığı etkinlikte, konuşmacılar günümüz sanayisini temelden 
değiştirme gücüne sahip olması ile dünyada pek çok platformda tartışılmakta olan Endüstri 4.0 kavramı 
ve bu kavramın sürdürülebilir kalkınma için üretimde verimlilik artışı, kaynak tasarrufu ve eko-verimlilik 
(temiz üretim) anlamında getirdiği fırsatlar hakkında bilgiler verdi. Etkinliğe EURADA temsilcileri, Türkiye 
ve Avrupa’dan EURADA üyesi kuruluşlar, Bakanlık ve kalkınma ajansları yönetici ve uzmanları ile firma ve 
üniversite temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

 

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ender YORGANCILAR

T.C. Kalkınma Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Fatih HASDEMİR
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İZKA Genel Sekreter Vekili 
Sena GÜRSOY

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

İZKA Genel Sekreter Vekili Sena GÜRSOY açılış konuşmasında Ajansın bölge sanayisinin rekabet gücünü 
artıracak çalışmaları hakkında bilgi verdi ve rekabet kadar sürdürülebilir üretimi ve sürdürülebilir kalkınmayı 
önemsedikleri için bu iki kavramı bir araya getirdiklerini söyledi. 

EURADA Yönetim Kurulu Başkanı Roberta DALL’OLIO Endüstri 4.0’ın kalkınma alanında çalışan bütün kurum 
ve kuruluşların gündeminde olduğunu belirterek İZKA’ya evsahipliği için teşekkür etti.
 
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan 
Yardımcısı Ender YORGANCILAR Endüstri 4.0 kavramının yeni bir üretim modeli olarak sanayicilerin odağında 
olması gerektiğini ve bu yöndeki gelişmelere uyum sağlamanın İzmir sanayisi açısından büyük önem taşıdığını 
kaydetti.
 
T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Fatih HASDEMİR, İzmir’in çevre teknolojilerini, eko-verimliliği, 
temiz üretimi kalkınma stratejilerinin önemli ayaklarından birisi olarak benimsediğini, İzmir’in bu konuda 
proaktif bir şekilde yol alma kapasitesinin bulunduğunu belirtti. Hasdemir konuşmasında kalkınma ajanslarının 
özellikle yenilikçi çözümler üretme, işbirlikleri geliştirme, kurumlar, sektörler ve yöreler arasında bağlantıları 
güçlendirme konusunda katkıları olduğunu belirterek, 21 ülkeden üyesi bulunan EURADA’yı geniş ve verimli 
bir işbirliği ağı ve profesyonel yaklaşımı olan bir bilgi platformu olarak çok önemli bulduklarını bildirdi. Dr. 
Hasdemir, EURADA Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Mevlüt ÖZEN’i tebrik etti.
 
Ana Konuşmacı olarak söz alan Ege Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Hugo Boss Tekstil Sanayi’nin Genel 
Müdürü  Joachim HENSCH, İzmir firmaları için gelecek planlamaları açısından yol gösterici konulara değindi. 
İlgi ile dinlenen konuşmasında değişen tüketici tercihleri ve küresel ölçekte artan rekabet ortamı ile şekillenen 
yeni pazar dinamikleri hakkında bilgiler veren Hensch, dijitalleşen ve daha “akıllı” hale gelen üretim tesislerinin 
yarattığı avantajları vurgulayarak, akıllı fabrika ve yeşil fabrika kavramlarının birbiriyle çok ilişkili olduğunu 
anlattı.
 
İzmir Hilton Otel’de 400’ün üzerinde katılımcı ile gerçekleşen etkinlik kapsamında Endüstri 4.0 ve eko-verimlilik 
konuları, düzenlenen oturumlarda ele alındı. Bilgi alma yanında önemli bir işbirliği ortamı sağlayan etkinlik, 
yaşanan yoğun ilgi ve katılım doğrultusunda, katılımcıların bu tarz bir etkinliğin İzmir’de tekrarlanmasına 
yönelik dilekleri ile sona erdi.

EURADA Yönetim Kurulu Başkanı 
Roberta DALL’OLIO
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ESSİAD – ENSİA İşbirliğinde “Proje Yönetimi Eğitimi” ve “Stratejik Planlama Eğitimi” Düzenlendi

UR-GE Destekli Ticari Soğutma Eğitimi Gerçekleştirildi

ESSİAD’ın T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
Tebliği kapsamında desteklenen UR-GE Projesi kapsamında, ESSİAD – ENSİA işbirliğinde düzenlenen Yaz 
Okulu Eğitim Programı devam ediyor. 

ENSİA Genel Koordinatörü Kazım SAVER ve Genel Sekreter Zeliha SİLLELİ ÜNAL’ın sunumları ile 12 Eylül 
2017 tarihinde “Proje Yönetimi Eğitimi”, 21 Eylül 2017 tarihinde “Stratejik Planlama Eğitimi” gerçekleştirildi. 
Proje Yönetimi Eğitimi’nde Proje Yönetimi metodolojisi, bir fikrin projeye dönüştürülmesi, proje yönetirken 
iletişim ve işbirliği, Stratejik Planlama Eğitimi’nde ise stratejik planlama kavramı, stratejik planlamanın önemi, 
uygulama adımları vb. konularda katılımcılara bilgi aktarıldı.

ESSİAD’ın T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 
sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Tebliği kapsamında desteklenen UR-GE 
Projesi kapsamında Çınarlı MTAL’da “Ticari Soğutma“ 
Eğitimi gerçekleştirildi. 

Çınarlı MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü 
Alan Öğretmenleri Fevzi BALKAN, Günay SERBEST ve 
Ayhan ÖZGEN’in sunumları ile gerçekleştirilen eğitimde; 
evaporatörlü sistemler, soğuk muhafaza, buz yapıcılar, 
dağıtım sistemli soğutucular, paket tipi likit chillerler ve 
sistem uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin 
Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.

ENERJi
SANAYiCiLERi
& iŞ ADAMLARI
DERNEĞi

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin 
Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.
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Net Soğutma “En Büyük Değerimiz : Pazarlama”

•Firmanızı daha yakından tanıyabilir miyiz?

Hasan ALTINEL (Şirket Ortağı): Firmamız 2016 yılının 
Şubat ayında kurulmuştur. Ağırlıklı olarak soğutma, klima 
ve havalandırma yedek parça satışı alanında bir çok ünlü 
markanın bölge bayiliği ve satışını yapmaktayız. Sektörde 
yeni olmamıza rağmen, çalışanlarımızın sektördeki bilgi 
birikimi ve tecrübeleri bize avantaj sağlamaktadır.
 
•Pazarlama stratejinizde en önem verdiğiniz değerler 
nelerdir?

Pazarlama satışın olmazsa olmaz temelidir. Biz pazarlama 
stratejimizi şu değerler üzerine oturtuyoruz: Sık müşteri 
ziyareti, samimiyet ve güleryüz ile müşterilerimizi karşılama, 
zamanında temin ve teslimat, hızlı teklif hazırlama ve uygun 
fiyat çözümleri bunlardan en önemlileridir.
 
•Sektördeki hedefleriniz nelerdir?

Yakın plandaki hedefimiz bölgemizde soğutma ve klima 
sektöründe yedek parça satışı konusunda ilk akla gelen 
firmalardan biri olmaktır.

11 01/07/2017 - 31/07/2017 • Sayı: 69

Net Soğutma Şirket Ortağı 
Hasan ALTINEL



Adres    : 1345 Sok.No:2/M Teknik Malzeme İş Mrk. Halkapınar-İZMİR
Telefon : +90 232 433 44 16 – 26
Faks      : +90 232 433 44 36
info@netsogutma.net / www.netsogutma.net

•Resmi kurumlarla yapılan çalışmalarda 
özellikle dikkat edilmesi gereken konular 
nelerdir?

Bu firmalar ile çalışmalarda özellikle 
talep edilen malzeme kodlarına dikkat 
edilmesi ve taleplerinin aynı olan ürünleri 
bulup en hızlı şekilde teklifi ulaştırmaktır. 
Bu aşamadan sonra siparişe dönen 
durumlarda siparişlerin yazılı olması ve 
teslimat-ödeme ve nakliye şartlarının 
muhakkak belirtilmesi gerekmektedir. 
Zamanında teslimat, ödeme takibi ayrıca 
dikkat edilmesi gereken diğer konulardır.
 
•Firmanızın gelecek projeleri nelerdir?

Gün geçtikçe daha farklı sektörlere ve 
bölgelere hizmet verebilmek, satış ağını 
geliştirmek, hem bölgemizde, hemde 
ülkemizde sektörde bilinen firmalar içinde 
firmamızında adının geçmesi, ürün çeşidini 
artırmak bunlardan en önemlileri olacaktır.

A i l e m i z e  Y e n i  K a t ı l a n  Ü y e l e r i m i z d e n
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Kaliteli Hizmetin Adresi; Maktes Mühendislik

1994 yılında aile şirketi olarak Manisa’da faaliyet göstermeye başlayan ve 1995 yılından bu yana da İzmir 
Karşıyaka’da çalışmalarını devam ettiren Maktes Mühendislik, sağladığı hizmetlerle müşterilerine ayrıcalıklar 
sunuyor. Bizde dergimizin bu sayısında Maktes Mühendisliğin başarısını Makina Mühendisi Lütfi Kılıç ile sizler 
için konuştuk.

•Öncelikle Maktes’in faaliyet alanları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Maktes Mühendislik olarak bireysel konutlarda ısıtma ve soğutma sistemleri, İzmir’e doğalgazın gelmesiyle 
birlikte özellikle son dönemlerde kombi, ısı pompası ve klima şu an için bizim faaliyet alanlarımız. Bu alanlarda 
Vaillant ve Ecocycle markalarının İzmir temsilciliğini üstlenmiş durumdayız.

•Maktes farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor mu?

Firmamızın şu an için 2 iş kolu var. 2001 yılında Türk Telekom Bayiliği görevini de üstlendik. Türk Telekom 
markasıyla Karşıyaka Çarşı’da da müşterilerimize hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde, özellikle 2005 
yılına kadar akaryakıt sektöründe de müşterilerimize hizmet sunduk.

•Müşterilerinize nasıl bir hizmet sunuyorsunuz?

Müşterilerimizi ayağımıza beklemek yerine biz müşterilerimizin ayağına gidiyoruz. Özellikle tavsiye kanalıyla, 
yani referanslarımız aracılığıyla iş sahamızı genişletiyoruz. Yüzde 90’ı tavsiye üzerine kurulmuş olan bir 
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zincir var ve biz de Maktes Mühendislik olarak bu zincirin halkalarını büyütmeye çalışıyoruz. Bu nedenle 
faaliyetlerimizi müşteri odaklı sürdürmeye özen gösteriyoruz.

•Ekipleriniz hizmet aşamasında nasıl bir yol izliyor?

Müşteri görüşmelerine giden ekip arkadaşlarımız öncelikli olarak teknik eğitimden geçiyor. Satış, servis ve 
montaj ekibindeki her personelimizin ayrı bir marka eğitimi var. Bu eğitimler her yıl düzenli olarak yenilenir. 
Mutlaka her yıl usta eğitimleri, satış eğitimleri ve firma eğitimleri tekrarlanır. Eğitim almış olan satış 
departmanındaki arkadaşımız, ürünün katalogları ve dökümanlarıyla birlikte müşterilerimize anlatımını 

gerçekleştirir. Zaten bizim müşterilerimiz kullanıcıdan tavsiyeli olarak 
geldikleri için birçok şeyi de bilerek gelir. Satış departmanındaki 
arkadaşımız işi almışsa bir program çerçevesinde aşamalı olarak 
çalışmalarını sürdürür. Maktes Mühendislik olarak bizde en önemli 
şey verilen sözün zamanında tutulmasıdır. Bizim diğer firmalardan 
en önemli farkımız yapamayacağımız işlerin sözünü vermememiz. 
Ne söz vermişsek onu yaparız.

•Temsilciliğini üstlendiğiniz firma kaliteyi koruyabilmek adına ne 
gibi çalışmalar yürütüyor?

Vaillant’ın bu konuyla ilgili olarak ölçüm yaptırdığı ve yıl sonunda hak 
edenleri başarıyla ödüllendirdiği bir sistem var. Bu sistem sonucunda 
da Tüketici Memnuniyet Ödülü adında bir ödül veriliyor. Ege 
Bölgesi’nde ve İzmir’de 2005-2006 yıllarında aktif olarak doğalgaz 
kullanımına başlanıldı. Biz de Maktes Mühendislik olarak Vaillant’ın 
o günden beri temsilcisiyiz. Vaillant’ın farklı kriterler çerçevesinde 
yaptığı değerlendirmeler sonucunda her yıl tek bir firmaya verdiği bu 
ödülü 2006 ile 2016 yılları arasında, sadece 1 yıl hariç, her yıl alan tek 
firma biziz. Bu bizim için ayrı bir gurur meselesi. Vaillantmarkasının 
Türkiye’deki bayilikleri arasında kalite puanlaması en yüksek olan 
firma biziz.

•Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?

Bu tabiî ki de firma prensibiyle ilgili. Biz Maktes Mühendislik olarak 
koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini sözle söyleyen değil, yaşamaya 
çalışan bir markayız. Zaman zaman bizimde bir takım hatalarımız 
olabiliyordur. Her şeyi dört dörtlük yaptığımızı iddia etmiyoruz. Ama 
kimseyi yarı yolda bırakmıyoruz.

•Maktes Mühendislik olarak kaç kişilik bir ekiple çalışmalarınızı 
yürütüyorsunuz?

Ofis içerisinde 6 kişilik ekip ile müşterilerimize hizmet sunuyoruz. 
Ayrıca şantiye ve diğer ekiplerimizde çalışan sayımız sezona göre 
farklılık göstermekle birlikte 20’yi buluyor. Ofis ve saha ekibi olarak 
müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

A i l e m i z e  Y e n i  K a t ı l a n  Ü y e l e r i m i z d e n
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14

Maktes Soğutma Şirket Sahibi
Lütfi KILIÇ



1501/07/2017 - 31/07/2017 • Sayı: 69

e-bülten
e s s i a d

A i l e m i z e  Y e n i  K a t ı l a n  Ü y e l e r i m i z d e n

•Sadece İzmir içinde mi faaliyet gösteriyorsunuz?

Maktes Mühendislik olarak geçmiş dönemlerde 
Çanakkale’den Fethiye’ye kadar geniş bir iş sahasında 
faaliyet gösteriyorduk. Sektör bu alanda çok yaygındı. 
İşlerin yoğunlaşması ve yerel firmaların çoğalmasıyla 
birlikte artık iş sahamızı biraz daha ufalttık. Lokal bir 
sahaya çekilerek işlerimizi burada yoğunlaştırdık. 
Şu an A’dan Z’ye İzmir’in tüm bölgelerinde faaliyet 
gösteriyoruz. Ancak Aydın, Manisa ve Balıkesir’de de 
zaman zaman iş yaptığımız oluyor. Isı pompasında ise 
böyle bir durum söz konusu değil. O alanda Türkiye’nin 
her noktasında müşterilerimize hizmet sağlıyoruz.

•Maktes’in gelecek hedefleri nedir?

Biz Maktes Mühendislik olarak kendi öz sermayesiyle ayakta duran, sürekli olarak temkinli büyümeyi ilke 
edinmiş bir kurumuz. Ben çok hızlı büyümeyi kendi bünyemde kabul etmiş biri değilim. Yavaş ve sistemli 
olarak büyümek bizim ilkemiz. Hedeflerimizde değişik kollarda yatırım planlarımız var. 

Şu an içinde bulunduğumuz çağ açısından dijital alanda yeni yatırımlar gündemimizde var. Maktes firması 
olarak üçüncü bir iş kolu olarak özellikle yazılım alanında biz de varız demek istiyoruz.

•Son olarak tüketicilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Vatandaşlarımızın bu konuda öncelikle güvenecekleri firmaların servislerine dikkat etmelerini öneriyorum. 
Ürünün verimlilik değerlerini incelemelerini tavsiye ediyorum. İhtiyacı belirleyecek mühendislik hizmetinin 
yapılması ve arkasından da sağlıklı bir hizmet sunumu tüketicilerin aldıkları ürünlerde araması gereken 
özellikler. 

Kaynak: ÇeşmeLife, 2016/10

Adres    : Girne Bulvarı No:94/A Bahriye Üçok Mah. 
      Karşıyaka - İZMİR
Telefon : +90 232 369 69 69 / +90 232 323 51 16 
Faks      : +90 232 323 51 16  
bilgi@vaillantmaktes.com / www.vaillantmaktes.com
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Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Eylül ayında doğan;
Sayın Bülent KAPTAN,
Sayın Cengiz ÖNDER,
Sayın Gürsel ERACUN,
Sayın Kirkor SİNANOĞLU,
Sayın Mehmet KOÇ 
Sayın Onur OVALI ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Seçkin Tuncer EROĞMUŞ 
ve Denetleme Kurulu Üyemiz Turan MUŞKARA’nın 
doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.

Soğutma Dünyası
Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz firma 
haberleri, ürün tanıtımları ve reklamlar ile ilgili 
derneğimiz ile iletişim kurabilirsiniz, dağıtım 
listemize eklenmesini istediğiniz kişi, kurum ve 
kuruluşların iletişim bilgilerini dernek merkezimize 
bildirebilirsiniz.

Saymandan
14 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulumuzda, EHİS LAB Projemizin idari giderlerinin 
desteklenmesi amacıyla dernek üyelerimizin yıllık aidatlarını iki kez ödemelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 
Yönetim Kurulumuz, ödemelerin kolaylaştırılması için yıllık aidatın 4 eşit taksit ile ödenmesini uygulamaya 
almış ve kredi kartı ile ödeme altyapısını oluşturmuştur. Henüz 2017 yılı ödemelerini tamamlayamamış 
üyelerimize bu konuyu hatırlatır, ödemelerini gerçekleştirmiş üyelerimize bu vesile ile teşekkür ederiz.

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.

              ESSİAD YAZ OKULU

No        Eğitimler                      Eğitmenler  Süre /Gün          Tarih /Yıl 

5S/TPM Tanıtımı/ Uygulamaları
Hoshin Kanri Sistemi
Tedarikçi Yönetimi
Süreç Yönetimi

Kazım SAVER
   Zeliha SİLLELİ ÜNAL

05-06 Ekim 2017
12 Ekim 2017
19 Ekim 2017
26 Ekim 2017

2 gün
1 gün
1 gün
1 gün

1
2
3
4

*Yaz Okulu eğitimleri Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
*Eğitimler ile ilgili Dernek Merkezi’nden bilgi alabilirsiniz.
*Kayıtlar öncelik sırasına göre alınmaktadır.
*ESSİAD, eğitim programında ve içeriklerinde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
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İSKİD, AR-GE Proje Geliştirme ve Devlet Katkısı Konularını İşleyen Seminer Gerçekleştirdi

İSKİD, son zamanlarda yürürlüğe giren AR-GE yönetmelikleri ve buna bağlı olarak devlet destekleri konusunda 
sektör firmalarını bilgilendirmek amacıyla bilgilendirme semineri düzenledi. 21 Eylül 2017 tarihinde Point 
Hotel Barbaros’da düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET 
gerçekleştirdi.

İSKİD Üniversite Sanayi ve Burs Komisyonu tarafından, son zamanlarda yürürlüğe giren AR-GE yönetmelikleri 
ve buna bağlı olarak devlet destekleri konusunda sektörü ve üyelerini bilgilendirmek amacıyla AR-GE Destekleri 
Semineri’ni gerçekleştirdi. İSKİD üyelerinin AB ve TÜBİTAK destekli ARGE Proje Uygulama örnekleriyle de 
zenginleştirilen seminere üye firma temsilcileri, AR-GE çalışanları ve basın yoğun ilgi gösterdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET, yaptığı konuşmada, 
günümüzde AR-GE’nin önemini vurgulamanın artık yersiz olduğunu, rekabet gücünün temelini AR-GE’nin 
oluşturduğunu vurgulayarak, AR-GE konusunda geri kalanların gelecekte yerlerinin olamayacağını vurguladı.

İSKİD Üniversite Sanayi ve Burs Komisyonu Başkanı ve Friterm AR-GE Müdürü Dr. Hüseyin ONBAŞIOĞLU giriş 
konuşmasında, AR-GE’nin tanımı ve Sektör ile ülke genelinde AR-GE faaliyetlerinin durumu ve beklentilere 
değindi. Ayrıca, gelecekte AR-GE çalışmalarında başarılı olunabilmesi için gerekli şartların anlatımı ile başlayan 
etkinlik, ARGEDEM Danışmanlık Firması’ndan Emrah KARABIYIK’ın “AR-GE Yönetmeliği, yapılan değişiklikler, 
AR-GE desteği veren kurum/kuruluşlar ve destek kapsamı” içerikli sunumuyla devam etti. Ardından kürsüye 
çıkan, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ, AR-GE Proje Uygulama 
detayları ile başvuru esnasında ve proje uygulamasında dikkat edilmesi gerekli hususlar hakkında önemli 
bilgiler verdi.

Programın ikinci bölümünde Arçelik Teknoloji Yönetimi ve AR-GE Teşvikleri Takım Lideri Evrim ÖZGÜL, Arçelik 
AR-GE Merkezi tanıtımının yanı sıra Arçelik içinde uygulanan AR-GE çalışmaları örnekleri ile desteklerden 
ne ölçüde faydalanılabileceğine değindi. AR-GE Desteklerinin tüm yönüyle ele alındığı seminer, soru cevap 
bölümüyle son buldu.

Friterm

Aldağ Argedem

Arçelik Doğu
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ISKAV’dan Yenilikçi Eğitim Başlığıyla “EĞİTİMCİ ATÖLYE ÇALIŞMASI” Düzenlendi

11-14 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul’da Yenilikçi Eğitim başlığıyla 
gerçekleştirilen 13. Eğitimci Atölye Çalışması’na Türkiye’nin farklı 
illerinden 39 eğitmen katıldı.

TOBB Hizmet Binası’nda ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural 
EROĞLU yaptığı açılış konuşmasında iklimlendirme sektörünün 
genel durumunu özetledi. Katılımcılara programın tarihçesinden 
ve akışından bahsetti. Konuşmasının devamında Eroğlu; 
havalandırmanın insan sağlığı için öneminden bahsetti. ISKAV 
olarak bu alanda kamuoyunda bilinçlendirme yaratmaya yönelik 
çalıştıklarını ifade etti. Daha sonrasında iklimlendirme sektörünün 
tarihçesine değinen Eroğlu; dünden bugüne ülkemizde ve 

dünyamızda sektörün hızla geliştiğini ve endüstri seviyesine geldiğini vurguladı. Teknolojide Sürdürülebilirlik 
kavramına da konuşmasında yer veren Eroğlu; bu kavramın sadece yeni teknolojileri kullanmak değil, yeni 
yollar ile problemleri çözmek, inovatif deneyimler yaratmak ve iş performansını arttırmak olduğunu ifade etti. 
Bu doğrultuda; eğitimcilere iklimlendirme sektörünün gelişiminde önemli bir role sahip olduklarını hatırlattı.

Katılımcılar açılış oturumundan sonra Daikin FUHA İklimlendirme Sistemleri Merkezini ziyaret ettiler. Daikin 
yetkilileri tarafından ağırlanan eğitimciler, iklimlendirme sistemlerindeki son teknolojik gelişmeler hakkında 
bilgilendirildiler. 

Eğitimci Atölye Çalışması’nın ikinci günü yine TOBB Levent 
Binasında; Nurettin ÖZCEVİZ tarafından verilen Havalandırma 
Eğitimi ile devam etti. Eğitmenlerin uygulama alanlarına yönelik 
bilgiler aldıkları oturumdan sonra ise Işık YÜCESOY tarafından 
Test, Ayar, Dengeleme ve Prosedürleri eğitimi gerçekleştirildi. 
Oturumun pratiğe yönelik uygulama kısmı ISKAV TAD Uygulamalı 
Sınav ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Katılımcılar üçüncü 
gün sabahtan Alarko Carrier firmasına fabrika ziyaretinde 
bulundular. Bu ziyarette kombi alanındaki son gelişmeler ve 
ürünler hakkında bilgilendirildiler. Öğleden sonra ise Wilo Türkiye 
firmasına fabrika ziyareti gerçekleştirildi. Pompa teknolojisindeki 
son gelişmelerin aktarıldığı ziyaretten sonra akşamında Gelik 
Leventte gala yemeği gerçekleştirildi. Gala yemeğinde katılımcılar; program hakkında görüşlerini açıkladılar. 
Programın kendilerini için çok faydalı olduğunu, farklı bölgelerde tekrarlanmasını ve fabrika ziyaretlerini 
arttırılmasını ifade ettiler.

Programın son günü ise akademisyen Nuriye AKKUL tarafından Mesleki Eğitimde Alternatif Öğretim Teknikleri 
konusu anlatıldı. Katılımcıların aktif olarak dâhil olmalarıyla birlikte interaktif şekilde geçen oturumdan sonra 
katılımcılara katılım belgeleri verildi. Program, katılımcıların yüksek memnuniyetlerini ifade etmeleriyle son 
buldu.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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TTMD Boğaz’da Buluştu

Kültürpark Projesi’ne Çevreci Gençlerden Destek Geldi

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 2017-2018 sezonuna İstanbul 
Boğazı’nda merhaba dedi. TTMD İstanbul Temsilciliği Üye İlişkileri 
ve Sosyal Organizasyonlar Komisyonu tarafından düzenlenen 
Geleneksel Boğaz Turu 20 Eylül 2017 akşamı yapıldı. 

Sektörün önde gelen birçok isminin yanı sıra, TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Birol KILKIŞ ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok 
sayıda TTMD Üyesini bir araya getiren gezi; konukların Kabataş 
ve Beylerbeyi kıyılarından alınmasıyla başladı. Kokteyl ve akşam 
yemeğinin ardından TTMD İstanbul İl Temsilcisi Görkem KIZILTAN 
USTALI kısa bir konuşma yaparak etkinliğin düzenlenmesinde 
emeği geçen Üye İlişkileri Komisyonu’na teşekkür etti. Ustalı daha 

sonra, TTMD İstanbul Temsilciliği’nin 2017-2018 yılı eğitim seminerlerine destek veren firmalara birer plaket 
takdim etti. TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Birol KILKIŞ, gecede ayrıca bir konuşma yaparak TTMD’nin 25. 
yılına dikkat çekti. Kılkış, yeni dönemin sektöre ve tüm üyelere başarı getirmesi dileğinde bulunduktan sonra 
tekne gezisinin düzenlenmesinde sponsor olan firmaya teşekkür plaketi verdi. TRT Sanatçısı Mine GEÇİLİ’nin 
sahne aldığı gecede konuklar, canlı müzik eşliğinde hoşça vakit geçirerek yeni dönem için karşılıklı iyi dileklerde 
bulundular.

İzmir Kültürpark’taki fuar alanının taşınması üzerine, parktaki 
yeşil alan ve bitki dokusunun ne olacağı tartışma konusu haline 
geldi. Fuar alanının var olan durumu ve belediyenin bu konu 
hakkındaki projesinin ne olduğunu ortaya çıkarmak isteyen 
İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, “Çevrenin Genç Sözcüleri” 
öğrencileri; alandaki yeşil dokunun korunarak geliştirilmesi 
hedefi doğrultusunda; belediye ve üniversite işbirliği ile başlatılan 
‘’Kültürpark Alanındaki Materyallerin Tanımlanması, Korunması, 
Sürdürülebilirlik Açısından Önerilerin Hazırlanması Ortak 
Projesi’’ne gönüllü olarak destek verdi.

Proje kapsamında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği 
yapılarak Kültür Park’taki bitki varlığı detaylı bir şekilde incelendi; 
bitkisel materyaller tanımlandı, bitki rölevesi çıkarıldı. Çalışmalarda 
Kültürpark’taki 7724 adet ağaç ve bitki sisteme kaydedilirken, 
karantina zararlısı barındıran ve diğer ağaçlar için de tehlike arz 
eden 42 ağacın kaldırılması, rehabilitasyon amacıyla 633 adet 
yeni ağacın daha dikilmesi öngörüldü. Ayrıca; alandaki bitkisel 
materyalin hastalık ve zararlılardan etkilenme durumu, diğer 
bitkisel materyallerle etkileşimi gibi olguları değerlendirerek 
bitkilerin ömürlerinin uzatılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması 
yönünde çalışmalar yapılması gereği de proje kapsamında dile 
getirilen öneriler arasındaydı. Projeye destek veren  öğrenciler, ‘’Kültürpark, İzmir için ekosistemin önemli bir 
parçası. Bu mekan kaybedilmemeli. Fuarın buradan kalkması ve Gaziemir’deki yeni fuar alanına taşınması 
Kültürpark’taki mevcut yeşil alan için iyi oldu. Gelecek süreçlerde yeni bitkiler, yeni tasarımlarla bitki örtüsü 
daha da zenginleştirilebilir. Ama bu alanda gerçekten çok ciddi tehlike arz eden ağaçlar var. Biz, bitkiler için 
daha sağlıklı bir ortam sağlamak istiyoruz.” diyor.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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İzmir Kent Hastanesi’nin Tercihi Systemair Ürünleri

Systemair, Avusturyalı Frivent’i Satın Aldı

İzmir’de 2015 yılında inşaatına başlanan ve Arter İnşaat 
tarafından yapılan Kent Sağlık Grubuna bağlı Kent Onkoloji 
Merkezi’nde de Systemair ürünleri tercih edildi. 18.000m2’lik 
kapalı alana sahip ve inşaatı devam eden Kent Onkoloji merkezi 
Medikal Onkoloji, Onkoloji Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi 
klinikleri ve Nükleer Tıp Ünitesi ile her türlü kanser türünün tanı 
ve tedavisinde hizmet verecek. 

İnşaatı devam eden Kent Onkoloji Merkezinin tercihi Systemair 
klima santralleri ve fanları oldu. Kent Onkoloji Merkezi 

projesinde Systemair markalı 18 adet konfor ve hijyenik klima 
santrallerinin yanında, çeşitli modellerde 40’ın üzerinde fan 
bulunmaktadır. Projede kullanılan hijyenik klima santralleri EN 
1886’ya göre Eurovent sertifikasının yanında, DIN 1946-4 ve 

VDI 6022 normlarına göre de TÜV sertifikalı modeller olarak teslim edildi. 

1961 yılında Avusturya’da kurulan Frivent, yenilikçi havalandırma 
ve iklimlendirme sistemlerini, yüksek kalite standardı ve uzun 
ömürlü bir şekilde düşük maliyetle üretmekte ve müşterilerine 
özel çözümler sunmaktadır. Systemair tarafından 2017 yılında 
satın alınan Frivent, endüstriyel tesislerin iklimlendirilmesi 
konusunda uzmandır.

Ürün portföyünde bulunan DWR serisi çatı tipi paket klima 
santralleri, yüksek tavanlı üretim alanları için tasarlanmıştır. Bu 
ürünler yüksek verimli ısı geri kazanımıyla birlikte hem ısıtma-
soğutma hem de havalandırma ihtiyacını basit ve maksimum enerji tasarruflu bir şekilde sağlarlar. 

13.000m3/h kapasiteye kadar modüllerden üretilen DWR serisi, tak-çalıştır mantığında bir ürün olup tek 
noktadan üfleme ve emiş yapar. Özel difüzörü sayesinde çok yüksek tavanlardan bile ısıtma modunda 
konforlu bir üfleme sağlayabilen DWR serisinin en büyük referansları arasında Nürnberg’deki Deutsche Bahn 
Tren Hangarları ve Slovakya Hyundai Fabrikası sayılabilir.

“Uluslararası Çevrenin Genç Sözcüleri” (Young Reporters for 
the Environment) programı kapsamında gerçekleştirdikleri 
“Kültürpark için Yeşil Seferberlik” adlı bu projeleri ile katıldıkları 
yarışmada ulusal birincilik kazanan İzmir Özel Saint-Joseph 
Fransız Lisesi Çevrenin Genç Sözcüleri kulübünün öğrencileri 
9-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Kanada’nın Vancouver 
kentinde gerçekleşen Dünya Çevre Eğitimi Konferansı’na davet 
edilerek projelerini ve deneyimlerini sunma fırsatı elde ettiler. 
Yaptıkları sunum dışında, gönüllü çalışmalar yapan gençler, 
atölye çalışmaları yanında diğer oturumlara katılarak izlenimlerini 
günlük raporlar haline getirdiler. Bu raporlar YRE international 
web sayfasında yayımlandı. (https://yreint.exposure.co)
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Batı Afrika’nın İlk Yeşil Binasında Coolflex Damgası

Batı Afrika’nın ilk ticari yeşil binası olan One Airport 
Square Alışveriş merkezi’nde ISIDEM Yalıtım’ın LEED 
sertifikalı tesislerde ürettiği Coolflex elastomerik 
kauçuk köpüğü ürünleri kullanıldı. 

Ulusal ve uluslararası birçok prestijli projede tercih 
edilen ISIDEM Yalıtım’ın Coolflex markalı elastomerik 
kauçuk köpüğü ürünleri, Gana’nın başkenti Akra’da inşa 
edilen ve Batı Afrika’nın ilk ticari yeşil bina olma özelliği 
taşıyan One Square Airport Alışveriş Merkezi’nin ısıtma 
soğutma ve havalandırma sistemlerinin ekipman 

yalıtımlarında kullanıldı. 2014 yılı Afrika Uluslararası Gayrimenkul Ödülü sahibi One Square Airport Alışveriş 
Merkezi, Kotoka Uluslararası Havaalanı’na birkaç dakika uzaklıkta bulunuyor.

ISIDEM Yalıtım’ın Eskişehir’de bulunan en ileri üretim teknolojisine sahip tesislerde ürettiği Coolflex 
elastomerik kauçuk köpüğü hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok konut, konut dışı binalar ve endüstriyel 
sanayi tesislerinde tercih ediliyor.

Sektörün En Yüksek Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı ISIDEM Coolflex’te
 
Coolflex ürünü Yüksek Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı ile 
korozyon riskini minimuma indirmek adına μ ≥   10.000 değeri ile 
üretiliyor. Bu değer şu ana kadar TSE tarafından tescillenmiş ürünler 
arasında sektörün en yüksek su buharı difüzyon direnç katsayısı 
olma özelliği taşıyor. Kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre 
yapısı sayesinde uygulandığı tesisatlarda maksimum termal performans ve yoğuşma kontrolü sağlayan 
Coolflex ürünleri, TS EN 13501-1 yangın yönetmeliğine göre levhalarda B,s3-d0, borularda BL,s2-d0 yangın 
performansıyla uluslararası standartlara uygunluğuyla öne çıkıyor.
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2 0 1 7 - 2 0 1 8  F u a r  Ta k v i m i

No Fuarın Adı     Tarih     Yer 
1 SIFA Refrigeration and Application 2017 03-05 Ekim 2017  PARİS-FRANSA
2 Expo Frio Calor Peru 2017   11-13 Ekim 2017  LIMA-PERU
3 Aquatherm Bakü 2017   18-21 Ekim 2017  BAKÜ-AZERBAYCAN
4 Iran HVAC-R Fuarı    25-28 Ekim 2017  TAHRAN-IRAN
5 Refrigeration & HVAC Indonesia  28-30 Ekim 2017  JAKARTA-ENDONEZYA
6 Climate Abu Dhabi Fuarı   30 Ekim-01 Kasım 2017 ABU DHABI-BAE
7 The Big 5 Kenya    01-03 Kasım 2017  NAİROBİ-KENYA
8 Interclima 2017    06-10 Kasım 2017  PARİS-FRANSA
9 ACLIMA 2017     07-09 Kasım 2017  TEL AVİV-İSRAİL
10 Aquanale - FSB    07-10 Kasım 2017  KÖLN-ALMANYA
11 Best5 Algeria 2017    22-25 Kasım 2017  CEZAYİR-CEZAYİR
12 The Big 5 Show    26-29 Kasım 2017  DUBAİ-BAE
13 FoodExpo      08-10 Aralık 2017  KAZABLANKA-FAS
14 India Cold Chain 2018   12-14 Aralık 2017  MUMBAI-HİNDİSTAN
15 3. HVAC-R Expo Saudi   14-16 Ocak 2018  CİDDE-SUUDİ ARABİSTAN
16 AHR Expo 2018    22-24 Ocak 2018  CHICAGO-AMERİKA
17 HVAC-R Refrigeration Show    23-25 Ocak 2018  LONDRA-İNGİLTERE
18 Aquatherm Moscow    06-09 Şubat 2018  MOSKOVA-RUSYA
19 ISK Sodex 2018    07-10 Şubat 2018  İSTANBUL-TÜRKİYE
20 ISH India      22-24 Şubat 2018  BANGALOR-HİNDİSTAN
21 Acrex India     22-24 Şubat 2018  KARNATAKA-HİNDİSTAN
22 HVAC & R Japan     27 Şubat-02 Mart 2018 TOKYO-JAPONYA
23 Aquatherm Prag    27 Şubat-02 Mart 2018 PRAG-ÇEK CUMHURİYETİ
24 8. The Big 5 Suudi Arabistan   05-08 Mart 2018  CİDDE-SUUDİ ARABİSTAN
25 Mostra Convegno Expocomfort   13-16 Mart 2018  MİLANO-İTALYA
26 Dubai Big 5 Heavy    26-29 Mart 2018  DUBAİ-BAE


