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Editörden
Enerji?
“Enerji herhangi bir varlık çalışması, akış veya faaliyettir: Güneşin ışığındaki gibi,
güneşin enerjisidir ve her ruhun hayaleti, ruhun enerjisidir". Henry More,1642
Yukarıdaki enerji tanımına bir bilimsel kitapta bölüm girişinde verilen özlü söz olarak
rastladım. İngilizce ilk kayıtlı enerji teriminin tanımı olarak sunulmaktaydı. 1642
yıllarında yapılan bu tanımlamanın üzerinden 371 yıl geçmiş. Enerji (ateş), su (hava
ve toprak) ile birlikte ilk çağlardan beri insanlar için önemli ve bugün de bu önemini
sürdürmekte. Gelecek kaygısı ülkeleri, toplumları ve insanlığı bu araçları koruma
ve ileri ki kuşaklara aktarma, aktarabilme yönünde çalışmalara yöneltiyor.
4-6 Ekim tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde Yenilenebilir
Enerji Kaynakları Sempozyumu düzenlendi. Bu toplantıda, yenilenebilir enerji
kaynakları ve uygulamaları konularında yeni teknik ve teknolojiler ile ilgili bildiriler sunulduğu gibi, “DÜNYA
ENERJİ POLİTİKALARI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI” ve “GÜNEŞ ENERJİSİ; DÜN, BUGÜN ve
YARIN” konu başlıklarında paneller düzenlendi. Ayrıca KKTC'nin enerji sorunlarının çözümüne yönelik
sunumlar ve tartışmalar da gerçekleştirildi. Sempozyuma katılımın Başbakan ve ilgili Bakanlar ve hatta
2. Cumhurbaşkanı düzeyinde olması da ilginçti. Hükümetin bu tür üretimlere bakışı, beklentileri, sonuç
bildirgelerine verdiği önem de açılış konuşmalarında vurgulandı. Ve yine ilginç olan, çok bilinmeyen KKTC'de
Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıslı Türklere yardım programı kapsamında Güzelyurt'a bağlı Serhatköy bölgesinde
kurulan santralin Mayıs 2011yılında üretime başladığını öğrenmiş olmamızdır. KKTC'nin orta gerilim şebekesi
olan 11kV'luk şebekeye bağlı olan santral, maksimum 1275 MWP'lık kurulum kapasitesi ile doğu Akdeniz
havzasının en büyük güneş enerji santrali olma özelliğindedir. KKTC bile enerji kullanımlarında ve
sağlanmasında kendi geleceğini belirlemek, planlamak ve uygulamak zorunluluğundadır. Bu sempozyumun,
sonuçları anlamında yol göstericiliği olacağı kanısındayım KKTC üst yönetimine.
Ülkemizde de bu tür etkinliklerin gerçekleştirilmesi (yadsınamaz ölçekte bu tür etkinliklerimiz var),
gerçekleştirilenlerin izlenmesi, sonuçlarının öz değerlendirilmesi, yönlendiriciliği, desteklenmesi, planlamalara
katkılarının sağlanması gerekmez mi?
Enerji nasıl bir gereklilik insanlık için günümüzde? Eksikliğinde ne yapar insanoğlu? Yıllarca gelişmişlik
düzeyinin göstergesi kişi başına olan enerji kullanımlarındaki büyüklük denilmedi mi? Yalnızca büyüklük yanlış
bir argüman değil mi? Acaba olmazsa olmazların belirlenip, enerji kullanımlarında fakir olan cihaz tasarımlarının
ve kullanımlarının zorunluluğu evresine girmedi mi Dünya? Verimsiz sistem ve çözümlemeler hala neden
kullanılıyor? Dur demek gerekmez mi? Gerçek anlamda enerji fakir yatırımlar teşvik edilemez mi? Akla çok soru
geliyor ama? Yanıtlarını!!! Biliyorsunuz siz onları? Uygulayın bakalım, sıra sizde...
Son Söz: Anlaşılan günümüzde enerjinin yeni tanımlarına gereksinim var. Korunmasına gereksinim var. Verimli
değerlendirilmesine gereksinim var. Bu kapsamda enerjiyi yoğun kullanan ısıtma ve soğutma sektörünün de bu
konulara daha önem göstermesi gerekiyor.
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ESSİAD'dan
Değerli Okurlar;
Derneğimiz ve sektörümüz açısından
geçtiğimiz dönemin en önemli olayı kuşkusuz
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Sektörü Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projemizin İzmir Kalkınma Ajansı
tarafından onaylanması ve İZKA Yönetim
Kurulu Başkanı İzmir Valisi Sayın Mustafa
TOPRAK ile sözleşmeyi imzalamamızdır.
İZKA desteği ile yürüttüğümüz ve yaklaşık iki
yıldır devam eden projenin çok önemli
kilometre taşlarından birisini daha geçmiş
bulunuyoruz. Şimdiki hedef ihale mevzuatına
rağmen binayı en kısa zamanda tamamlamak. Bugüne kadar olduğu gibi,
bundan sonrada, hem üyelerimizin hem de sektörümüzün bütün kurum ve
kuruluşlarının desteği ile laboratuvarımıza kavuşacağız ve sektörümüzün
çok önemli bir eksiği giderilmiş olacak. Bu konu ile ilgili detaylı bilgileri dergi
içinde bulabilirsiniz.
Derneğimizde yaklaşık iki yıldır yürüttüğümüz kümelenme çalışmaları
kapsamında yaptığımız özellikle yurtdışı pazarlama çalışmalarının
meyveleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Eylül ayında Hindistan'da
yapılan bir uluslararası toplantıya çağrılan derneğimiz, Aralık ayı içinde
Tanzanya'da yapılacak olan ve onbeş ülkenin katılacağı söylenen ikili iş
görüşmelerin zirvesine de davet edildi. Ayrıca İtalya'da yapılması planlanan
bir konferans ve ikili görüşmelere de orada ilişkide olduğumuz kardeş
derneğimizden davet aldık.
Reklamlar
Biz World
İklimsa
İmeksan
Dinamik Isı
Ekofin
Makro Teknik
KLS
Ode Yalıtım
İmas
Meytes
Karyer
Friterm
Eneko
Alarko-Carrier
Teknosav
Frigoterm
Klimaplus
Akdeniz Soğ.
ESEM
İLG
ISK Sodex 2014
Buzçelik
Doğu İkl.
Üntes

Ön Kapak
Ön Kapak İçi Sol
Ön Kapak İçi Sağ
2
7
9
11
15
17
19
21
23
31
33
35
37
47
51
52
63
69
72
Arka Kapak İçi Sağ
Arka Kapak

Dergi içinde ve aylık e-bültende de göreceğiniz gibi Eylül ayı içinde
Slovakya ve İzlanda'da derneğimizi, üyelerimizi ve sektörümüzü tanıtan
sunumlar yaptığımız organizasyonlara katıldık. Sivil Toplum Kuruluşu
olarak da derneğimizin ve diğerlerinin de yapması gereken önemli ve
faydalı işlerden birisi diye görüyorum bu çalışmaları. Bütün üyelerin (teorik)
bu kadar değişik yerlere gidip tanıtım yapmasının ne kadar masraflı ve
zaman alıcı olduğunu ama herkes adına bir kişinin gidip bu faaliyette
bulunmasının avantajı oldukça açık. Bu çalışmaların olumlu sonuçları
zaman alsa da mutlaka üyelerimize yansıyacaktır.
Bu yoğun tempo içerisinde gerçekleştirilen konferans, çalıştay ve toplantılar
ile sektör temsilcilerimiz bir araya geliyor ve sektörün ihtiyaçları masaya
yatırılıyor. Bu önemli faaliyetlerin devamını temenni ediyor, yeni sayımızda
yine güzel haberleri paylaşmak dileği ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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ESSİAD'dan Haberler
İzmir Kalkınma Ajansı Tarafından Kümelenme Potansiyeli En Yüksek Sektör Olarak
Belirlenen Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörü, İzmir'de
Kurulacak Türkiye'nin İlk Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı ile Büyüme Hamlesi
Başlatıyor

Kümelenme potansiyeli en yüksek sektör olarak
saptanan EHİS sektörünün ortak ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve yol haritasının ortaya konulması için
gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, bu sektörün
yenilikçilik kapasitesinin artırılması, ulusal kalite ve
performans standartlarının geliştirilmesi şeklindeki
uzun vadeli hedeflerin yanı sıra, ülkeye ithal edilen ara
malı, yardımcı mamul, aksesuar ve ekipmanın
performans ve güvenlik testlerinin gerçekleştirilmesi
ve dış pazarlara ihracatın artırılması şeklindeki kısa ve
orta vadeli hedeflerin yerine getirilebilmesi için ulusal
akredite bir Test ve Analiz Laboratuvarına ihtiyaç
duyulduğu ortaya konulmuştur.
ESSİAD, sektörün bu ihtiyacını karşılamak amacıyla
yaklaşık iki yıl önce girdiği yolda gerçekleşmeye en
yakın süreç için kritik bir noktaya gelmiştir: Akredite
Test ve Analiz Laboratuvarı için Fizibilite Çalışması'nı
tamamlaması sonrasında Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme ve Soğutma Sektörü Akredite Test ve
Analiz Laboratuvarı kurulumu amacıyla İzmir
Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği (GPD) dosya
yazımını tamamlamış, İzmir Kalkınma Ajansı'na teslim
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etmiş ve GPD, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından
onaylanmıştır.
Projenin onaylanmasını takiben T.C. İzmir Valiliği'nin
ev sahipliğinde, İzmir Valisi Sayın Mustafa TOPRAK,
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Akın
KAYACAN katılımları ile gerçekleştirilen imza
törenine Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme
ve Soğutma Sektörü Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projesi Destek Sözleşmesi
imzalanmıştır.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege Üniversitesi
(EÜ) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)'nün
proje ortaklığı ile gerçekleştirilen EHİS Akredite Test
ve Analiz Laboratuvarı, 6 milyon TL bütçeli olup,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün İZTEKGEB
Teknokent alanı içerisinde yer alan yaklaşık
15,000m2'lik alanda kurulacaktır. İzmir Kalkınma
Ajansı'nın ihale hazırlıklarına uygun olarak
gerçekleştirilecek olan kurulum projesi 24 ayda
tamamlanacaktır.
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ESSİAD'dan Haberler
Yeni pazarlar ve iş olanakları yaratmaya
yönelik çalışmaların da yürütülebileceği
laboratuvarda yer alacak olan modüller;
nFan-coil test ünitesi, klima santrali test
ünitesi,
nSoğuk oda cihazı ve split klima test ünitesi,
nŞişe soğutucuları, teşhir vitrin ve reyonları,
nDerin dondurucular test ünitesi,
nGürültü/çınlama test ünitesi,
nElektrik test ünitesi ve
nÇevre elemanlarıdır.
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı,
konusunda dünyada tek çatı altında tüm bu
modüllerin yer aldığı ilk ve en teknolojik
laboratuvar olacaktır.
Proje ile Neler Yapılacak?
EHİS sektörü kalifiye işgücü gerektiren yapısı, yüksek
yenilikçilik ve ihracat potansiyeli ile Türkiye için büyük
önem taşıyan sektördür. Bu proje, sektörün
rekabetçilik seviyesini artırarak Türkiye EHİS
sektöründe yenilikçilik ortamının geliştirilmesini, yeni
ürün geliştirme yeteneğini ve teknoloji üretimini
artırmayı hedeflemektedir.
Proje ile test ve sertifikasyon faaliyetleri nedeni ile
sektör firmaları tarafından yurtdışına gönderilen
ürünler için her yıl yurtdışına ödenen yaklaşık 2 milyon
Euro'luk bedelin yurtiçinde kalmasını sağlanacak, dış
ülkelerden laboratuvara test amaçlı gelecek ürünler
dolayısıyla döviz girdisi sağlanacaktır.
Laboratuvar, ülkemizin yer aldığı coğrafik konumunun
uygunluğu nedeniyle hem Avrupa pazarından
gelebilecek test ihtiyaçlarına yanıt verecek hem de
Orta Doğu pazarının ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Hedef, sadece İzmir ve Ege Bölgesi'nde kümelenmiş
olan firmalara yönelik değil, tüm Türkiye çapında,
Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa'ya hizmet edecek ve
sektörün ortak ihtiyacını karşılayacak bir akredite
test ve analiz laboratuvarının kurulmasıdır.

Yenilikçilik ve ürün geliştirme çalışmaları için ortam
oluşturacak olan bu proje ile sektör firmalarının
bağımsız kalite, performans, test ve analiz beklentileri
karşılanacak; yeni ürün geliştirme yeteneği ve teknoloji
üretiminin arttırılması ile sektörün hızla gelişmesi için
kendi standartlarını geliştiren ve düzenleyen bir yapıya
dönüşmesi sağlanacaktır.
Yapılan araştırmalara göre EHİS sektörünün artan bir
ihracat yapısına sahip olması, dış ticaret ve ulusal
ekonomiye sağladığı katkılar ile rekabetçilik
seviyesinin arttırılması, kaliteli ürünler üreterek
gelişme performansı sağlayan bir sektör ile
tanınırlığının yükselmesi hedeflenmektedir.
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ESSİAD'dan Haberler
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörü Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projemizin İlk İzleme Toplantısı Gerçekleştirildi
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Sektörü Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projemizin imza töreni sonrasında,
projemizin ilk izleme toplantısı 24 Eylül 2013
tarihinde İZKA İzleme ve Değerlendirme Birim
Başkanı Sayın Murat YILMAZÇOBAN, Uzman
Sayın Sena GÜRSÖY, Uzman Sayın Sinem
ÖZDEMİR DURMUŞLAR ve Yönetim Kurulu
Üyelerimizin katılımları ile gerçekleştirilmiş olup,
destek sözleşmemizin imzalandığı tarihten itibaren
proje ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetler ve projenin
yol haritası hakkında toplantı yapılmıştır.

EHİS LAB A.Ş.'nin Kurulmasını Takiben EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı
Projemizin Koordinatörü Aramıza Katıldı
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemizin
destek sözleşmesinin imzalanması sonrasında 06
Eylül 2013 tarihinde EHİS LAB Uluslararası Isıtma
Havalandırma İklimlendirme Soğutma Test ve Analiz
Laboratuvar San. ve Tic. A.Ş. kurulmuş olup,
laboratuvar şirketimiz olarak faaliyete başlamıştır.
Ayrıca, projemizin işleyişi ve takibi ile ilgili çalışmaların
yapılması amacıyla EHİS Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projemizin Koordinatörü Sayın Ayşegül
SEVER MENKÜ 01 Ekim 2013 tarihi itibariyle görevine
başlayacaktır.
ÖZGEÇMİŞ
Bornova Anadolu Lisesi'nden
(İngilizce) sonra Dokuz Eylül
Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik
Fakültesi Makina Mühendisliği
Bölümü'nden (Termodinamik)
mezun olan Sayın Ayşegül SEVER
MENKÜ, çalışma hayatına 1997
yılında başlamış ve Isıtma,
Soğutma ve Klima sektöründe lider
üretim firmalarında ürün geliştirme,
tasarım ve kalite faaliyetlerinde görev almıştır.
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Çalıştığı firmalarda yeni ürün ve ürün geliştirme
projelerinde, ürün performans ve güvenlik
sertifikasyonları kapsamında gerçekleştirilmesi
gereken ürün test ve değerlendirmeleri
sorumluluğunu üstlenen Sayın Sever Menkü,
ürünlerin, yurtdışındaki akredite kuruluşlar
tarafından gerçekleştirilen test işlemleri sonucunda,
pek çoğu Türkiye'de ilk olan, uluslararası ürün
güvenlik ve performans sertifikalarına sahip
olmalarını sağlamıştır. (Örneğin; Avrupa için CE,
GS, Hijyen ve EUROVENT, Amerika için ETL ve ARI,
Rusya Gost R, Ukrayna UkrSepro) Bu sayede
ürünlerin piyasaya sunulduğu ilk andan itibaren
yurtdışı pazarlarda yer bulması sağlanmıştır. Görev
aldığı projelerin bir kısmı Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV) desteğine ve uluslararası
patentlere layık bulunmuştur.
Bu sorumluluklarının yanı sıra çalıştığı firmalarda
Kalite Yönetim Sisteminin kurulması / sürdürülmesi
görevlerinden de sorumlu olan Sayın Sever Menkü,
lideri olduğu takım ile beraber giriş, proses ve final
kalite kontrol faaliyetlerinin tasarlanması ve
gerçekleştirilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetler, iç
ve dış denetim çalışmalarını yürütmüştür.
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ESSİAD'dan Haberler
Derneğimiz, İzlanda, Polonya ve Slovakya'dan Küme Yöneticileri ile Bir Araya Geldi
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Ege
İhracatçı Birlikleri tarafından İzlanda'da ve İzmir
Kalkınma Ajansı tarafından Slovakya'da Avrupa
Komisyonu'nun finansal desteğiyle yürütülmekte olan
Küme Yöneticileri için Kapasite Gelişimi Projesi
kapsamında düzenlenen “İnceleme Gezisi ve
Kümelenme Konferansı”nda üyelerini temsil ederek,
işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Çalışma ziyareti sırasında dernek faaliyetlerimiz ve
projelerimizi tanıtan bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı “Küme Kıyaslama
Çalışması” sonucunda Avrupa Küme Analizleri
Sekretaryası (European Secretariat for Cluster
Analysis-ESCA) tarafından Bronz Kalite Etiketi ile
ödüllendirilen Ege Soğutma Sanayicileri ve İş
Adamları Derneği, üyelerine sağladığı hizmetlerde
mükemmelliğe ulaşmak amacıyla belirlenen gelişim
alanlarını güçlendirmek üzere İzlanda ve Slovakya'da
iyi örnek kabul edilen kümelere ziyaret gerçekleştirdi.
Dünyanın farklı yerlerinden küme yöneticilerini İzlanda
ve Slovakya'da bir araya getiren organizasyonlarda,
hem farklı ülkelerin uygulamalarını gözlemleme hem
de yeni iş fırsatlarının oluşması için altyapı sağlanmış,
küreselleşen dünyada kümelenme girişimleri hem
sektörlerin rekabetçi gücünün artırılması hem de
ekonomik kalkınmanın sağlanması için ön plana çıkan
bir yaklaşım olduğu fakat günümüzde mevcut
kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en yüksek
çarpan etkisinin yaratılması için sadece sektör
paydaşlarının kümelenmesinin yetmediği, kümeler
arası rekabet öncesi işbirliğinin de önem kazandığı
ortaya çıkmıştır.
Slovakya Küme Ziyareti
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, 17-19 Eylül 2013
Tarihleri arasında gerçekleştirilen ve İzmir Kalkınma
Ajansı'nın (İZKA) ortakları arasında yer aldığı Avrupa
Birliği Projelerinden biri olan “CENTRAMO (Cluster
Excellence Network for Training and Mobility) Projesi”
kapsamında Slovakya'da düzenlenen çalışma
ziyaretine katılmıştır.
Centramo Projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk
ziyaret olan etkinliğin teması "“Internationalization,
Access to Foreign Markets” (Uluslararasılaşma, Dış
Pazarlara Erişim) olarak belirlenmiş olup, çalışma
ziyaretine Türkiye dışında Polonya, Macaristan, Çek
Cumhuriyeti ve Slovakya'dan temsilciler katılmıştır.
İZKA'nın koordinasyonunda yürütülen çalışma ziyareti
kapsamında Volkswagen fabrika ziyareti ve
Slovakya'da faaliyet gösteren Otomotiv Kümesi ile
Avrupa Mükemmeliyet Merkezi kapsamında hizmet
veren Slovakya Teknik Üniversitesi ziyareti
gerçekleştirilmiştir.
12

Küme deneyimlerinin paylaşıldığı çalışma ziyareti ile
firmalar arasında daha uzun vadeli işbirliklerinin
önünün açılması hedeflenmiştir. Ziyaret sırasında
Doğu Avrupa'daki KOBİ niteliğindeki imalatçıların
ülkemizdeki KOBİ'lerden hiç de farklı olmadığı
gözlenmiştir. Benzer şekilde devlet destekleri alma
konusunda onlar da en az bizim kadar talepkarlar ve
projelerden yararlanmak için proje yazma
konusunda teknik desteğe ihtiyaç duyuyorlar.
Nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere
merkezi Trnava'da bulunan Slovakya Otomotiv
Kümesi bir akademi kurmuş. Bu akademi sayesinde
sektörün ihtiyacı olan ve gerçek hayat tecrübesini
almış profesyonelleri yetiştiriyorlar. Akademi'nin 3
seviyesi var:
1)Orta Kademe Yönetici Eğitimi
2)Beyaz Yaka Eğitimi
3)Mavi Yaka Eğitimi
Akademi'deki eğitimin süresi kişinin tecrübesine
göre farklılık gösteriyor. Sosyoloji, ekonomi gibi
sosyal bilimler mezunları da bu akademiye
girebiliyor.
Akademinin ana amacı: Bilginin transferini ve
yerleşmesini, gerçek yaşam profesyonellerinin
katkılarıyla sağlamak.
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Çalışma ziyareti kapsamında Slovak Teknik
Üniversitesi'nde Avrupa Küme Mükemmeliyetçiliği
fonlarıyla kurulan Ar-Ge merkezi ziyaret edilmiştir.
Burada 1000 m2 kapalı alan içerisinde 4 adet 5 eksenli
CNC tezgahı, lazer kesim tezgahı, simülasyon ile
modelleme cihazı ve impurite laboratuvarı aynı açık
alan içerisinde faaliyet göstermektedir.
Görüldüğü üzere tezgahların başında birer sorumlu
bulunmakta ve kendilerine iş geldikçe çalışmaktadırlar.
Otomotiv sektöründe yer alan firmalar bu Ar-Ge
merkezinde çeşitli yeni ürün gelişimi konusunda
çalışmalar yürütmektedirler.
Slovakya çalışma ziyaretinin
önemli noktalarından biri olan
Volkswagen Trnava fabrikası
1,8 milyon m2 alanda 10.000
kişiye istihdam olanağı
sunmaktadır. Ziyaret sırasında
üretim bandında NSF-New
Small Family Cars (Yeni Küçük
Aile Arabaları) üretimi vardı.
Her bir dakikada bir araba son
montaj bandından sevk
edilmekte ve bir arabanın
toplam üretim süresi 6 saat
olarak gerçekleşmektedir. Bu modelin üretimiyle VW
son 1 yılda üretim rakamlarını ikiye katlamıştır. Bu da
küçük aile arabalarının Avrupa'da revaçta olduğunu
düşündürüyor.
Sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde yapılan fabrika
ziyaretinde dikkati çekenler: Fabrikanın temizliği,
havalandırma sistemleri, araçların km kaybına
uğramaması amacıyla test sahasına havada taşıma ile
ulaştırılması ve fabrikanın hemen yanında off road
koşullarına sahip büyük bir alanın bulunması
sayılabilir.

volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki
birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlettir.
En yakın komşusu Grönland olup, 350 km uzaktadır.
100,000m2 alanda kurulmuş olan Ülkede toplam
320,000 kişi yaşamaktadır.
Güneşin yüzünü sınırlı sürelerle gösterdiği Icelandic
tabir edilen İzlandalılar bu yüzden olsa gerek
okumayı çok seviyorlar ve çoğu kitap yazıyorlar.
İzlanda Üniversitesi'nden Prof. Dr. Örn D. Jónsson'ın
yazdığı “Jeotermal Yaşam” adlı kitaba aşağıdaki
web adresinden ulaşabilirsiniz.
Jeotermal Yaşam Kitabı için;
http://essiad.org.tr/images2/img/4332/File/Geother
mal%20living.pdf

Ziyaretin ilk durağı olan Okyanus Kümesi, küme
üyelerinin tümünü tek çatı altında temsili ofislerle bir
araya getirmeyi hedeflemiş. Böylece küme üyeleri
bir araya geldikleri zamanlarda kümenin
ihtiyaçlarını, sorunlarını yüzyüze tartışma, görüşme
fırsatı yakalıyorlar.

İzlanda Küme Ziyareti

İzlanda hepimizin her zaman gideceği uğrak noktaları
arasında yer almıyor. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde
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miktarda serbest jeotermal enerjiye sahiptir.
Buradan borularla taşınan sıcak hava buharı ise
yakınındaki Blue Lagoon adlı ünlü SPA merkezine ve
laboratuvarına ulaştırılmaktadır. Laboratuvarda
dünyadaki tek Blue Lagoon silica maskesi ve özel
yosun maskesi üretimi yapay güneş ışığı
aydınlatmasıyla gerçekleştirilmektedir.
İzlanda Küme Ziyareti sırasında Grand Hotel
Reykjavík'de “Küme Mükemmeliyetçiliği: Strateji ve
Gelişim Aşamaları” konferansı yapılmıştır.

Binaya ek inşaatın devam ettiği Okyanus Kümesi
ziyaretinde inşaat alanına da geçiş yapılmış ve burada
tesadüf eseri üyelerimizden Ode Yalıtım San. ve Tic.
A.Ş.'nin ürünleri karşımıza çıkmıştır. Böyle uzak ve zor
bir coğrafyaya ürünlerini ulaştırdığı için Ode Yalıtım
San. ve Tic. A.Ş.'yi kutluyor ve başarılarının devamını
diliyoruz.
Doğal olarak bir küme ziyareti sırasında böyle hoş bir
tesadüf bizim için de gurur kaynağı olmuş ve kümeler
arası iletişimin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.
Sayın Hocamız Dr. Erol ERTAŞ'ın röportajında da
belirttiği gibi Et ve Balık Kurumu için 1960'larda
soğutma nasıl bir anlam taşıyorsa İzlanda gibi
balıkçılığın önemli gelir kaynakları arasında yer alan
bir ada için de büyük önem taşımaktadır. Tüm dünyaya
balık ihraç etmeye çalışan İzlanda, ürünleri uygun
koşullarda saklamak için soğuk oda kullanmaktadır.
İlgilenen üyelerimiz için Okyanus Kümesi iletişim
bilgileri dernek merkezimizde bulunmaktadır.

Konferansta gerçekleştirilen sunumlara ve ziyaret
kapsamında görüşülen firmaların iletişim bilgilerine
dernek merkezimizden ulaşabilirsiniz.

İzlanda Sanayi Bakanının da
katıldığı konferans programı
yan tarafta yer almaktadır.

İzlanda Net Temel Enerji Kullanımı

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı %73 oranında
olan İzlanda'nın büyük küme oluşumlarından olan
Jeotermal Kümesi kapsamında Jeotermal Enerji
Santrali ziyaret edilmiştir. Santral uzaktan kumanda
sistemiyle çalıştırılmaktadır. Bünyesinde ziyaretçilerin
kullanımına açık bir müze bulunan santral, geniş
14

Burada ESSİAD'ın da aralarında yer aldığı iyi örnek
olarak gösterilen küme organizasyonları
sunumlarını yapmışlar; Doğu Avrupa'lı ve İzlandalı
küme temsilcileri ile bir araya gelerek yönetim
mekanizmaları ve olası işbirlikleri hakkında tartışma
fırsatı yakalamışlardır.
İzlanda'nın öncü kümeleri, Ege İhracatçı Birlikleri
organizasyonunda 28 Kasım 2013 tarihinde İzmir
Hilton Oteli'nde bir araya geleceklerdir.
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Derneğimiz, İZKA Tarafından 2014-2023 İzmir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları
Kapsamında Düzenlenen İzmir Kalkınma Çalıştayı'nda Yer Aldı
97 kurum temsilcisinin katılımıyla
düzenlenen ve İzmir'in 2023 vizyonunun ele
alındığı toplantıda kamu kesimi, üniversite,
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından
çeşitli üst düzey yöneticiler yer aldı. Toplantı,
kurumlar arasında işbirliği geliştirici ve
bölgesel gelişmeye daha aktif şekilde
katılıma imkan veren bir ortam sağladı.
İzmir'in ulusal ve uluslararası fon
kaynaklarından daha fazla yararlanabilmesi
amacıyla İZKA'nın kolaylaştırıcı rol
üstlenebileceğinin ifade edildiği İzmir
Kalkınma Çalıştayı'na kurul üyesi olmayan
uzmanlar da davet edildi.
Çalıştayın açılış bölümünde konuşma
yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU, İzmir'in bu tür görevleri her zaman tek
yumruk olarak başarıyla yerine getirdiğini söyledi. 2009 yılındaki yerel seçimlerin ardından faaliyete geçirdikleri
İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu'nun bu açıdan iyi bir örnek olduğunu vurgulayan Sayın
Kocaoğlu, "İEKKK 4 yıldır kenti tartışıyor ve yol haritasını başarılı bir şekilde belirliyor" diye konuştu.

Bilgi Yönetim Sistemi (KMS) ve Ulusal Kıyaslama Sistemi (NBS) Veri Giriş Çalışmaları
Başarıyla Tamamlandı
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 20112014 döneminde yürütülmekte olan projede
oluşturulan Ulusal Kümelenme Bilgi Yönetim
Sistemi ve Ulusal Kümelenme Kıyaslama
Sistemleri tamamlanarak sahada uygulama
aşamasına geçilmiştir.
Hazırlanan online sisteme veri girişi yapılan
ve ülkemizde UR-GE projesi yöneten İşbirliği
Kuruluşları'nın proje ve kümelere hizmet
sunma düzeylerini kıyaslayarak, kendilerini
geliştirme alanlarını gösteren bu çalışmada
27 kümenin veri girişi tamamlanmıştır.
06 Ağustos 2013 tarihinde Ege İhracatçı
Birlikleri'nde gerçekleştirilen ve derneğimizin de
yer aldığı toplantıda, KOBİ İşbirliği ve
Kümelenme Projesi Teknik Destek Ekibi
(ECORYS), KOBİ ve Kümelenme Dairesi Proje
Koordinasyon Birimi ve Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı Uzmanlarının katılımları ile kısa
sürede tamamlananmıştır. Böylece, yurtdışında
kümemiz ile işbirliği yapmak isteyen yabancı
firma ya da kuruluşlar buradaki veri bankası
aracılığıyla üyelerimize ve derneğimize
kolaylıkla ulaşabileceklerdir.
16
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T.C. Ekonomi Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Sertifikalı Küme Yöneticileri Eğitim
Programı Kapsamında Kümelerin Gelişimi ve Diğer Etkenler ile ilgili Gelişmeler
Paylaşıldı

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen UR-GE
Projemiz ve KOBİ ve Kümelenme İşbirliği Projesi (SME
Networking Project) kapsamında kümelenme
yaklaşımının ihracat boyutu başta olmak üzere birçok
alanda önemli bir model haline gelmesi nedeniyle
başarılı kümelere yönelik faaliyetler devam etmektedir.
Dünya ticaretinde aktif olarak yer alan kümelerin,
hedeflenen amaçlara ulaşılması noktasında başarılı
bir biçimde yönetilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir.
2010/8 UR-GE Tebliği kapsamında 76 işbirliği
kuruluşunun yürüttüğü toplam 116 UR-GE Projesi ile
dünya standartlarında rekabetçi kümeler oluşturmak
için etkin ve etkili küme yöneticilerine duyulan ihtiyaç
daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda,
farkındalık oluşturma ve bilgi eksikliğinin giderilmesi
konularına katkıda bulunmak amacıyla proje yönetimi,
küme yönetimi, süreç yönetimi, organizasyon ve
iletişim becerisi gibi konular kapsamında hazırlanan ve
iyi uygulama örneklerinin de paylaşıldığı “Sertifikalı
Küme Yöneticileri Eğitim Programı” derneğimiz ile
birlikte toplam 30 kişinin katılımlarıyla 19-23 Ağustos
2013 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in toplantı
sonrasında edindiği bilgilere istinaden aşağıdakileri
söyleyebiliriz: "Kümelerde tanıtım son derece
önemlidir. Yurtdışından küme oluşumu içerisindeki
firmalar, iş ortağı bulmak amacıyla Türkiye'deki
kümelere baktıklarında sektör firmalarını rahatça
küme oluşumu içerisinde bulabileceklerdir. Bununla
birlikte tanınırlık olgusunun önemi bir kez daha
vurgulanacak ve üyelerimiz T.C. Ekonomi Bakanlığı
tarafından yürütülen bu proje sayesinde ESSİAD üyesi
olduklarını çeşitli ortamlarda kullanmak
isteyeceklerdir. Küme oluşumu aracılığıyla farklı
kümeler ile kıyaslamalar gerçekleştirebileceğiz. Bu
kıyaslamalar ile üyelerimizin kapasitelerinin ne kadar
geliştirildiğinin, katkı oranlarının, ihracattaki
artışlarının ve istihdam ettikleri çalışan dengelerinin
göstergelerine ulaşılabilecek, bunun yanı sıra küme
18

üyelerinin işletme gelişimi anlamında pazarlamasatış ve uluslararası pazarlarda rekabet
edebilecekleri yeteneklerinin oluşmasına ve
gelişmesine önayak olacak, başta Türk imajı olmak
üzere, dünya piyasalarında tutundurma karmasının
gün geçtikçe daha önemli bir hal almasıyla birlikte
kümenin ve küme firmalarının imajlarının
oluşmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Küme
üyeleri, aralarında güven olgusunun gelişimiyle
birlikte tek bir çatı altında hareket ederek maliyet
avatajları elde edebileceklerdir. Derneğimiz,
performans değerlendirme sistemi oluşturarak
belirleyeceği performans kriterleri ile küme
kıyaslama mekanizmasını çalıştırabilecek ve bunun
üyelerine katkısını ortaya koyabilecektir."
İnteraktif bir ortamda gerçekleştirilen T.C. Ekonomi
Bakanlığı'nın Ecorys organizasyonunda düzenlediği
eğitim programında proje kapsamında çeşitli
araştırmalar yapan, raporlar ve "Kümelenme
Araçları Dökümanları"nı hazırlayan, konusunda
uzman kişiler tarafından yapılan anlatımlar, sorucevap, uygulamalı grup çalışmaları, neden-sonuç
ilişkilerinin tanımlanması, problem çözme ve strateji
geliştirme gibi yöntemlerle dünyadan ve Türkiye'den
iyi uygulama örnekleriyle katılımcılarla
paylaşılmıştır. Eğitim programında kümelerin
tanımlanması ve önceliklendirilmesi, kümelerde
inovasyon ve Ar-Ge yönetimi, kümelerde izleme ve
değerlendirme süreçlerinin tanımlanması, lojistik ve
tedarik zinciri yönetimi, kümelerde değer zinciri
yönetimi, küme yönetimi, kümelerde güven
oluşturma, işbirliği ve network yönetimi, kümelerde
uluslararasılaşma stratejisi ve pazarlama konularına
yer verilmiştir. Eğitim sonunda Genel Sekreterimiz
Sayın Aylin GEL'e eğitim sertifikası T.C. Ekonomi
Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire
Başkanı Sayın Emrah SAZAK tarafından takdim
edilmiştir.
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AIESEC İzmir ile Üyelerimizin İhracat Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Proje
Çalışmaları Hakkında Görüşme Gerçekleştirdik
Kurulu Başkanı Sayın Safa GÜNER ve Projeler
Koordinatörü Sayın Gökçe ÇANKAYA 25 Eylül 2013
tarihinde dernek merkezimizi ziyaret etmiştir.

Gençlere deneyimsel liderlik gelişimi tecrübeleri sunan
global bir gençlik ağı olan ve 65 yılı aşkın bir süredir
uluslararası stajlar ve gönüllülük imkanları ile genç
liderliği aktiviteleri yürüten AIESEC, 124 ülkede
deneyimsel öğrenme tecrübeleri sunmaktadır.
Yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören öğrenciler
veya yeni mezunlar tarafından yönetilen, global, siyasi
olmayan, kar için çalışmayan, bağımsız bir
organizasyon olan AIESEC'in İzmir Şube Yönetim

AIESEC İzmir Şubesi ile derneğimizin yapmış
olduğu görüşmede, Uluslararası Staj Değişim
Programı kapsamında gerçekleştirilebilecek işbirliği
çalışmaları hakkında görüşülmüştür. Uluslararası
Staj Değişim Programı ile 12 ile 52 hafta arasında
değişen süreler içerisinde olmak üzere dünyanın
110 ülkesinin herhangi birinden üyelerimizin uygun
bulacağı adaylar ile üyelerimizin firmalarında tam
zamanlı olarak çalışarak ihracat ve ithalatına, hem
de İzmir'in gelişimine katkıda bulunulması
hedeflenmektedir. Bu hizmetleri Ege Bölgesi'ndeki
illere 46 yıldır sunan AIESEC İzmir, yürüttüğü
çalışmalar sayesinde bölgede bulunan pek çok
büyük kurumsal firmaya ve KOBİ'lere birçok yarar
sağlamaktadır. Firmaların yeni pazarlara
açılmalarında ve bu pazarlarda yeni müşteriler
kazanmalarında AIESEC stajyerlerinin oldukça
büyük katkıları bulunmaktadır. Ayrıca stajyerler alan
tecrübeleri ve yabancı dil avantajları ile işverenlerine
birçok katma değer sağlamaktadır.

ESSİAD, Üyelerini ve Sektör Firmalarını Yeni Pazarlar ile Buluşturmaya Devam Ediyor
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projemiz kapsamında firmalarımızın
ihracat kapasitelerinin arttırılarak yeni pazarlarla buluşmalarının sağlanması
amacıyla yürüttüğümüz faaliyetlerimiz devam ediyor.
Hem firmalarımızın ihracat kapasitelerinin destekleyici yönü
hem de sektörümüzdeki prestijli fuarlara katılımın yararları
göz önünde bulundurularak, 2014 yılının ilk çeyreğinde 21-24 Ocak 2014 tarihleri arasında
AHR Expo 2014 New York Fuarı'na, 18-21 Mart 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Mostra
Convengo Expocomfort İtalya Fuarı'na yönelik heyet organizasyonları planlanmaktadır.
Alım heyeti ve fuar organizasyonlarımız hakkında detaylı bilgi almak isteyen üyelerimiz ve
sektör firmalarımızın dernek merkezimiz ile iletişim kurmalarını talep ederiz.

20
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Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında İŞKUR ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sektörün İhtiyaçları
Masaya Yatırıldı
İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Melih
AĞZIBÜYÜK ile gerçekleştirilen görüşmede;

Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında, 23 Temmuz
2013 tarihinde İŞKUR İl Müdürü Sayın Kadri KABAK
ve İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Melih
AĞZIBÜYÜK dernek merkezimizi ziyaret etmiştir.
Toplantıda, sektörümüzde yaşanan nitelikli eleman
bulma sıkıntısı ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiş
olup, iklimlendirme sektöründeki mezun sayısının
yetersizliği dile getirilmiştir.
Ayrıca İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili
yapılabilecek işbirliği çalışmaları hakkında bilgi
alışverişi gerçekleştirilmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile pilot okullara sektör
tanıtımı yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.
İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Melih
AĞZIBÜYÜK Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Projesi
(UMEM)'ni uygulayabileceklerini ve bununla birlikte
başarılı öğrencilerin belli sayıda firma ile eşleştirerek
usta-çırak ilişkisi çerçevesinde öğrencinin gelişimine
katkıda bulunabileceği belirtilmiştir. Öğrencinin
okulu bittiğinde işveren memnun kalırsa istihdamını
gerçekleştirilebilir. Ayrıca öğrencinin işyerinde
geçirilen süre boyunca sigortası devlet tarafından
yaptırılmaktadır. İşe alınmadığı takdirde ise bir
yaptırım bulunmamaktadır. Milli eğitim sistemimizin
öğrencilere özgüven kazandıracak sistemde
geliştirilmesi önerildi.
İŞKUR İl Müdürü Sayın Kadri KABAK ile
gerçekleştirilen görüşmede;
İlimizde TÜİK kayıtlarına göre 237.000, İŞKUR
kayıtlarına göre ise 137.000 kişinin halen işsiz
olduğu görüşülmüştür.

Görüşmede, İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programları (STAJYER) Desteği hakkında bilgi alınmıştır:
Destekten Yararlanmak İçin:
1)İŞKUR’a kayıtlı olmalısınız.
2)İkiden fazla çalışanınızın bulunması gerekmektedir.
Destek Hakkında:
3)İstihdam edilebilecek personel sayısı hesabı:
a.Son 3 aylık personel sayınızın ortalamasını alın
b.Bu sayının %10’unu alın ve bir üst tamsayıya yuvarlayın (0,1 bile olsa yukarı yuvarlanmakta)
c.Örnek: son 3 aylık personel sayınızın ortalaması 34 ise, bunun %10’u 3,4 = 4 personel istihdam edebilirsiniz.
4)İŞKUR işe alacağınız personelin 6 ay boyunca (160 iş günü) aylık 650TL (günlük 25TL) ücretini ve SGK
maliyetini karşılamaktadır.
Destek Koşulları:
5)6 aylık Program sonunda istihdam edilen personelin en az %20'sinin firmanızda veya aynı iştigal konusuna ait
bir başka firmada 2 ay boyunca istihdam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir.
6)Program süresince mevcut personel sayınızı korumalısınız. Başka Personel girişi / çıkışı olsa bile ortalama
sayı korunmalıdır. (Örnek 34 kişi personel istihdamı devam etmelidir.)
7)Program sonunda işe almış olduğunuz personelle yola devam etmeme kararı almanız durumunda programa
tekrar başvuru yapabilmeniz için 1 yıl beklemeniz gerekecektir.
8)Personelin kadronuza dahil olması durumunda program sonunda tekrar başvuru hakkı kazanılacaktır.
9)İŞKUR veri tabanında yer alan kişilerin dışında kayıtlı olmayanların da İş Başı Eğitim Programı'na dahil
edilmeleri mümkündür.
Detaylı bilgi almak için; http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/sveren/isbasiegitim.aspx
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02 Temmuz 2013 / AKG Termoteknik Ziyareti
AKG Termoteknik Genel Müdürü Sayın İbrahim ÖZDEMİR, Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Cem Osman
AYGÜN, Finans ve İdari İşler Direktörü Sayın Yüksel KURUN'un katılımları ile gerçekleştirilen görüşmede, AKG
Termoteknik firmasının derneğimize üyelik konusunun görüşülmüş, dernek faaliyetlerimiz ile ilgili bilgiler
aktarılmıştır. Ayrıca AKG Termoteknik'in Türkiye ve Dünya'daki faaliyetleri hakkında bilgi alınmıştır.

04 Temmuz 2013 / ACS Klima Ziyareti
ACS Klima Genel Müdürü Sayın Devrim ERKMEN, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Çağrı ERKMEN ve Fabrika
Müdürü Sayın Faruk ÖZKAVAF'ın katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda ACS Klima'nın derneğimize üyeliği
görüşülmüştür. UR-GE ve Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi
aktarılan toplantıda Sayın Çağrı ERKMEN laboratuvar projesi ile ilgili her türlü desteğe hazır olduklarını
belirtmiştir.

10 Temmuz 2013 / Ecorys Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. Ziyareti
KOBİ ve Kümelenme İşbirliği Projesi (SME Networking Project) kapsamında, T.C. Ekonomi Bakanlığı'nı
temsilen Sayın Gözde TOMBULOĞLU dernek merkezimizi ziyaret etmiştir. Başarılı küme örnekleri arasında yer
almamız nedeniyle derneğimizi ziyaret eden Sayın Tombuloğlu, UR-GE Projemizin geçmiş ve güncel faaliyetleri
konusunda bilgi almıştır. Proje adımlarında yaşanan sorunlar ile birlikte görüş ve önerilerimizin
değerlendirmeye alındığı toplantı sonrasında UR-GE Projemize yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.

10 Temmuz 2013 / Necla-Tevfik Karadavut Lisesi Ziyareti
Sektörümüze nitelikli işgücü yetiştiren eğitim kurumları ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve yaşanan sorunların
paylaşılması amacı ile yola çıkan derneğimiz, eğitim çalışmaları kapsamında, Necla-Tevfik Karadavut Lisesi
Müdür Yardımcısı Sayın Özgür SİPAHİ'yi ziyaret etmiştir.
2012-2013 yılında faaliyetine başlayan ve 370 öğrenci eğitim gördüğü okulda Elektrik Bölümü, Otomasyon
Bölümü ve Bilişim Teknolojileri Bölümü mevcuttur. Ayrıca 2012-2013 dönemi başında okulda Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme Bölümü açılması planlanmış fakat yeterli sayıda öğrenci talebi bulunmaması nedeniyle bölüm
açılamamıştır.

22 Temmuz 2013 / Ahmet Yar Soğutma A.Ş. Ziyareti
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Turan MUŞKARA, 2013 yılı ziyaret programımız kapsamında
dernek üyelerimizden Ahmet Yar Soğutma A.Ş.'yi ziyaret etmiştir.
Ahmet Yar Soğutma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halit T. SALAÇİN ve Genel Müdür Sayın Ömür
DÜZTAŞ'ın katılımları ile gerçekleştirilen görüşmede, dernek faaliyetlerimiz hakkında gelişmeler paylaşılmıştır.
Derneğimizin yürütmüş olduğu EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı ve UR-GE Projesi hakkında
görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda üyelerimiz ile birlikte gerçekleştirileceğimiz organizasyonlar hakkında
bilgi paylaşımı yapılmıştır.

23 Temmuz 2013 / EKOSEM Ziyareti
EKOSEM Müdürü Sayın Doç. Dr. Yiğit KAZANÇOĞLU ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cengiz
EROL'un katılımları ile gerçekleştirilen ziyarette, EKOSEM ve ESEM işbirliği ile üyelerimizin faydalanabilmesi
için Executive MBA Programı kapsamında düzenlenebilecek eğitimler hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

25 Temmuz 2013 / Polser Şeffaf Çatı Örtüleri San. ve Tic. A.Ş. Ziyareti
EHİS Kümesi üye kazandırma çalışmalarımız kapsamında Çiğli'de faaliyet gösteren Polser Şeffaf Çatı Örtüleri
San. ve Tic. A.Ş. firması ziyaret edilmiştir. Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ve Polser A.Ş. Satış ve
Pazarlama Sorumlusu Sayın Emre ORHON'un katıldığı toplantıda dernek faaliyetlerimiz ve projelerimiz
hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirilmiştir.
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16 Ağustos 2013 / Doğu İklimlendirme Fabrika Ziyareti
Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi (UR-GE) Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz
danışmanlık programlarından Finansman Yönetimi ve Yönetim Muhasebesi Danışmanlığı konusunda dernek
üyelerimizden Doğu İklimlendirme Ekipmanları Ltd. Şti. firmasını ziyaret ettik. Doğu İklimlendirme Ekipmanları
Ltd. Şti. Genel Müdürü Sayın Vehbi AKYAR ve Genel Koordinatör Sayın Seçkin ERDOĞMUŞ'un katılımları ile
gerçekleştirilen toplantıda finansal planlama sistemi kurulması ve uygulanması, finansal performans kontrol
sistemlerinin oluşturulması konularında gerçekleştirilecek olan danışmanlık programı hakkında bilgi
aktarılmıştır.

21 Ağustos 2013 / İSİB Çalıştayı
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından 15-16 Nisan 2013 tarihleri arasında Çeşme'de
gerçekleştirilen çalıştayın çıktılarının hayata geçirilmesi amacıyla 21 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul'da 1
günlük çalıştay düzenlenmiştir.
"10 yılda 6,2 kat büyümek için 3 adımda, 13 proje" adlı çalıştayda, daha önce ortaya çıkan 13 projenin 3
aşamada uygulamaya konması için projelerin amaçları ile birlikte tüm projelerin son değerlendirmesi hakkında
görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, sektörün proje portföyü için sırası ile uygulama stratejileri konuşulmuştur.
Ortaya çıkan 13 kritik projenin somut hedef ve amaçlara ulaşmasını gözeten, çalışma gruplarını izleyip,
destekleyen ve koordine eden bir üst yönetim yapısının oluşturulmasının da hedeflendiği çalıştayda bu yapının
projelerin etkin uygulanmasını güvence altına alacak olması, projelerin kontrol edilmesi, yönlendirilmesi ve
desteklenmesi için bir üst yönetsel yapı olarak görev yapması planlanmıştır.

23 Ağustos 2013 / Türk Ekonomi Bankası Çarşı İzmir Şubesi ile Görüşmeler
Dernek ve İktisadi İşletme hesaplarımızın yer aldığı Türk Ekonomi Bankası Çarşı İzmir Şubesi'nin İşletme
Müşteri İlişkileri Yöneticisi Sayın Turgut ÇOBAN dernek merkezimizi ziyaret etmiştir.
Bankacılık işlemlerimiz ile ilgili işbirliği yaptığımız Türk Ekonomi Bankası'nın derneğimize ve üyelerimize
sunabileceği olanaklar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

11 Eylül 2013 / KOBİ'ler için İşbirliği ve Güven Eğitimi
Cantekin Eğitim, Danışmanlık firmasından Sayın Müge CANTEKİN'in sunumları ile KOBİ'ler için İşbirliği ve
Güven Eğitimi düzenlenmiştir. Katılımcılarımız, KOBİ'ler arası işbirliği sürecinde önemli bir unsur olan güveni
geliştirmek için gerekli olan yöntem ve bilgilerin aktarılması amacıyla düzenlenen eğitimde katılımcılar; işbirliği
süreci ve işbirliğinin boyutları, güven türleri ve kriterleri, güvenin gelişim aşamaları, sosyal ağı geliştirme ve
güven, bireyler arası güven ilişkisinde odak noktaları, sosyal ilişkilerde güven kazanma, müşteri ile güven ilişkisi
yaratma, güven üreticiler, güven kırıldığında yeniden yapılandırma gibi konularda eğitim almışlardır.

12 Eylül 2013 / Türkiye-Fas Ticaret ve Yatırım İşbirliği Konferansı
Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen ve derneğimizde yer aldığı konferansla, İzmir başta olmak üzere; Ege
Bölgesi'nin ihracat seviyesinin yükselmesi, Kuzey Afrika ile yapılan ticaret ve ihracatın artması ve Türk
işadamlarının daha güvenilir ortamda ticaret yapmalarının sağlanması ve iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması
için yapılması gerekenler konusunda çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

26 Eylül 2013 / Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Ziyareti
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) uzmanları
dernek merkezimizi ziyaret etmiş, küme faaliyetlerimiz ve dernek çalışmalarımız hakkında bilgi alışverişinde
bulunulmuştur. Dernek çalışmalarımızı ilgiyle dinleyen İZKA yetkilileri Mondial firmasının Türkiye'de yaptığı
yatırımda verdiği destek ile ilgili olarak derneğimizin Yatırım Destek Ofisi gibi çalışmış olduğunu
vurgulamıştır.Toplantının ertesi günü, dernek üyelerimizden Ahmet Yar Soğutma A.Ş. firmasını ziyaret eden
BEBKA Uzmanları, fabrikayı ziyaret ederek üretim aşamasını gözlemleme fırsatı elde etmişlerdir.
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Pencere
Onursal Başkanımız Sayın Dr. Erol ERTAŞ: "Mühendislik eğitiminden önce meslek
eğitimini bitirenler, daha sonra, mühendislik eğitimi sırasında da yeterli sürede ve
uygun kapsamda staj yapanlar başarılı olurlar."

Sektörümüzün duayenlerinden, Onursal
Başkanımız Sayın Dr. Erol ERTAŞ ile
sektörün geçmişten günümüze geldiği
süreçte yaşananları konuştuk.

SD: Bizler sizi yakından tanıyoruz ama yine de
biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
Dr. Erol ERTAŞ: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Makine Fakültesi Isı Opsiyonu'ndan 1960 yılında iyi
derece ile mezun oldum. DAAD Bursu ile gittiğim
Berlin'de 1960-1961 döneminde Berlin Teknik
Üniversitesi'ne (BTÜ) kaydoldum. İTÜ diplomam daha
sonra oraya yollandı. İTÜ'de alınan dersler,
laboratuvar çalışmaları ve stajlar incelendikten sonra
Doktorama başlamak için, Berlin Teknik Üniversitesi
Senatosu tarafından İTÜ'deki eğitime kıyasla eksik
bulunan ikişer sömestrlik iki dersten eğitim almak ve
diploma imtihanlarını başarmak şartı getirildi. (Dersler:
Isı Transferi ve Yüksek Termodinamik) Ayrıca İTÜ'deki
staj sürem 6 ay, BTÜ'deki staj süresi ise 12 ay olduğu
için, Almanya'da 6 ay daha staj yapma şartı getirildi. Bu
stajların ilk 3 ayını Berlin'deki BORSİG AG.'de ikinci 3
ayını da Frankfurt'taki LURGİ A.G.'de tamamladım.
Ekim 1961'de BTÜ denklik diplomamı alarak doktora
çalışmasına başladım.
Borsig AG 'deki stajım “Soğutma Sistemleri İmalatı”
(Kaelteanlagenbau) bölümünde şefim Sayın Dipl.-Ing.
Karl Heinrich RICHTER'in verdiği ısı transferi, eşanjör
boyutlandırma gibi hızlı proses çözümlemeye yarayan
abak ve diyagramları, ve cihaz tabloları düzenlemek,
proje ve akış şemaları hazırlamak, katalog ve ilgili
yayınları okumakla geçti. Bu fabrikada her çeşit ve
tipte soğutma sanayinde gereken kompresör,
kondenser, evaporatör, tanklar, pompalar, vs.
üretiliyordu. Soğutma bölümünden başka buhar
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kazanları, nükleer işletmeler için özel cihazlar, türbokompresörler, büyük pistonlu kompresörler,
türbinler, boru üretimi vb. bölümleri vardı. Lurgi AG
firması ise çok büyük çeşitli kimyasallar ve plastikler
üreten bir kimya fabrikası idi. Burada banaönce bir
rektifikasyon kulesi projesi verdiler. Daha sonra
turbokompresörlü, amonyakla çalışan merkezi
soğutma sisteminde stajımı tamamladım.
Doktora hocam BORSİG AG'de danışman olarak
çalışan Sayın Prof. Dr. Wilhelm NIEBERGALL idi ve
Berlin Teknik Üniversitesi'nde “Absorpsiyonlu
Soğutma Uygulamaları” dersine geliyordu. Doktora
yöneticim olmayı kendisi önerdi. Doktora konum
“-100oC'de soğu üretmek için uygun madde çiftlerinin
(karışımlarının) bulunması idi. (Dünyada henüz
böyle bir çift bulunmadı!) Sayın Prof. NIEBERGALL
aynı konuda bir kitap yazmayı düşünüyordu ve onun
için bu dersi açmıştı. Kendisinin en önemli kitabı
“Handbuch der Kaeltetechnik-Absorptions
Kaelteanlagen”dir. Hocamdan edindiğim öğretiye
göre yeni kitap yazmadan önce, aynı konuda ders
verip, gerekli notlar ve bilgileri toplamak ve
sonrasında kitabı tamamlamak, başarıyı getiriyor.
Beni Mühendis kadrosu ile şirkete alan odur. Ben de
asistanı olarak derslere beraber girmeye başladım.
1960-1961 döneminde aynı zamanda BTÜ'nün
“Soğutma, Proses ve Nükleer Proses Tekniği
Enstitüsü”nde ders ve laboratuvarlara devam ettim.
Soğutma Tekniği ile ilgili temel eğitimi bu enstitüde
edindim.
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SD: Bu da, kitap yazmak isteyenlere bir ışık tutuyor
aslında…
Dr. Erol ERTAŞ: Tabii kesinlikle. Başka bir kitabını
aynı şekilde yazmış hocamız. Ben hocamıza bir
yandan asistanlık yapıp bir yandan da çalıştığım
şirkette mühendis olarak görev yapmaktaydım.
Görev olarak beni eskiden şefim dediğim Sayın KarlHeinrich RICHTER'e yardımcı olarak atadılar. Esas
itibarıyla absorpsiyonlu soğutma teklif bölümünde
bulunuyordum; ama, başka, çok değişik istekler
karşıma çıkıyordu. Almanya o dönemde, endüstrinin
gelişmeye başladığı süreç içerisinde olduğu için çok
yoğun çalışıyorduk. O zaman hazırladığım projeler
hala dosyalarımda mevcut. Bir konferans düzenlendiği
takdirde katılımcılar ile paylaşabilirim.
Bölümümüzde 10'a yakın teklif hazırlayan uzman
vardı. Herbirinin görev konuları ayrılmıştı. Bana
bunlardan artan her çeşit hesap ve teklif hazırlama
görevleri veriliyordu. Ustamın yardımıyla her çeşit
soğutma sistemi teklifi hesaplama ve hazırlamayı
öğrendim.

Benim Türkiye'ye dönmemden birkaç yıl sonra Sayın
Herr RICHTER Köln şehrine taşındı ve emekli olana
dek Linde AG'nin sanayi soğutması, pazarlama-teklif
bölümünde çalıştı. Yaptığım birkaç ziyarette bu
büyük firmayı da yakından tanıdım. Aradan geçen
50 yıla yakın sürede Almanya'ya yaptığımız
seyahatlerde Richter ailesini ailece ziyaret
ediyorduk. En son ziyaretim 2009 Ağustosunda
Ustamın 90'ıncı yaş gününde oldu. Bugün kendisi
Köln'de Seniorlar (Yaşlılar) evindeki müstakil
dairesinde yaşamaktadır ve şimdi biz; Almanlar için
çok önemli olan “senli-benli” arkadaşız.
Türkiye tatilinden döndüğümde (Eylül 1963) acı bir
haberle karşılaştım: Doktora Yöneticim Sayın Prof.
Dr. NIEBERGALL ani bir kalp krizi ile vefat etmişti. Bu
durumda BORSİG'de teknik ressam olan bayan
arkadaşım Gaye Hanımla nikahlanıp; doktoradan
vazgeçerek, Türkiye'ye dönmeye karar verdim.
Mayıs 1964'de Ankara'daki Et ve Balık Kurumu
Genel Müdürlüğü Tesisat Müdürlüğü'nde göreve
başladım. Görevimin ilk gününde orada Sayın Sabri
SAVAŞ ile karşılaştım. O da bir ay evvel EBK'da
çalışmaya başlamıştı. ve odalarımız yanyanaydı.
Yüksek Mühendis olarak bizlere ayrı bölümler
verilmişti.
SD: Sayın Sabri SAVAŞ bizim üyelerimizden
Savaşlar A.Ş.'nin kurucusudur. Şimdi Sayın
Selçuk SAVAŞ'da Yönetim Kurulu Üyemiz.

Borsig AG Soğutma Tekniği Bölümü'nde Sayın Herr
KLEIN 25. yıl jübilesi, Berlin, Almanya, 1961

1963 yılı yazında Türkiye'ye gelmek için izin almak
istediğimde bölüm yöneticimiz Sayın Herr
BREITBACH bana zor bir ek görev verdi: Tüm
malzeme ve ekipmanlarını BORSİG firmasının 1960
darbesi sıralarında gönderdiği ancak montajı 2 yıl
sonra biten Mersin Limanı'ndaki 2000 tonluk Soğuk
Depo'nun kabulü Et ve Balık Kurumu'nca problemli bir
safhaya getirilmişti. Benim doğru Mersin'e giderek
kabul denemelerini yaptırmamı istedi. 15 gün süren
test çalışmaları ve ölçümlerden sonra kabul
gerçekleşti. Böylece Et Balık Kurumu'nun iki makine
mühendisi ile tanıştım. Bunlardan biri Sayın Yük. Müh.
Ersural SUNER idi. Kendileri, şayet Türkiye'ye
dönersem Et ve Balık Kurumu'na katılmamı önerdiler.
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Dr. Erol ERTAŞ: Et ve Balık Kurumu'nda çalışmaya
başladığımda 1960 krizinin sıkıntıları devam
ediyordu, yatırımlar durmuş projeler rafa
kaldırılmıştı. Birkaç deneyimli Makine Mühendisi
istifa ederek kurumdan ayrılmıştı. Kurum
kurulmadan önce, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
tarafından ABD'den alınan malzemeler, proje ve
teknoloji ile Türkiye'de 4 tane komple Et Kombinası
kurulmuştu. Bunlar, Ankara, Erzurum, Konya ve
İstanbul Zeytinburnu Kombinaları idi. Et ve Balık
Kurumu kurulduktan sonra, çoğunlukla sahil
kentlerine 17 adet soğuk depo tesis edilmişti. Bütün
bu depoların soğutma teçhizatları BORSİG AG
tarafından tedarik edilmiş, 1957-58 yıllarında Alman
montörler ve Borsig AG'ye kursa gönderilen Türk
teknisyenler tarafından işletmeye alınmıştı. (Mersin
Soğuk Deposu 1963'te bitti) Bunların dışında (iki
katlı) Beşiktaş ve Haydarpaşa Soğuk Depoları
mevcuttu. Et ve Balık Kurumu'nda üstlendiğim ilgi
çekici görevler şunlardır: Ankara Kombinası soğuk
muhafaza odaları ve et ürünleri parçalama bölümleri
ilavesi montaj şefliği, daha sonra kurumun kendi
atölyesinde kanatçıklı, amonyaklı soğutucular,
kondenserler, sıvı tankları soğuk oda kapıları,
monoray aksesuvarları vb. imalatını başlattık.
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İkinci görevim ise Erzurum ile İstanbul Haydarpaşa
Soğuk Deposu'nun donmuş et nakliyesini
gerçekleştirmek oldu. Erzurum-Haydarpaşa arasında
donmuş et (karkas) nakliyesi yapacak 16 vagonluk tuzbuz karışımı ile soğutulan tren katarı kontrolluğu ve
yüklü seyir testi (DDY, Eskişehir Vagon Fabrikası'nda
imal edildi)
(Bunun için DDY Eskişehir Fabrikası'nda 16 vagonlu
donmuş et nakledilen bir tren katarı imal edilmişti.
Vagonlar, tuz-buz karışımı üzerinden hava sirküle
edilerek soğutuluyordu. Bu yöntem bundan 20 sene
sonrasına kadar Avrupa'ya donmuş gıda nakliyatında
kullanıldı. Belirli orandaki tuz buz karışımlarında -21
dereceye kadar sıcaklık düşüşü elde edilebilir ve bu
kütle üzerinden hava akımı geçirilerek -18oC'lik
donmuş muhafaza sıcaklığı sağlanabilir)

Et ve Balık Kurumu kombinaları gibi büyük
mezbahalarda rendering adı verilen bölümler vardır.
Burada hayvan etlerinin kullanılmayan kısımları
parçalanır ve az bir vakumda kaynatılarak
katılaştırılır, değirmenlerde öğütülür ve et unu olarak
piyasaya sürülür. Bunlar da yem sanayi gibi çeşitli
sanayilerde yüksek proteine haiz ham maddeler
olarak kullanılırlar.
EBK Ankara Et Kombinası atölyelerinde Veteriner
İşleri Genel Müdürlüğü siparişi 10 adet hayvan aşısı
naklinde kullanılacak Frigorifik Kamyonet imal, test
ve teslimi gerçekleştirdik.
Aşağıdaki resimde o yıllarda çekilen bir fotoğrafı
görüyorsunuz. Arka planda yaptığımız frigorifik
araçlardan birisi bulunmaktadır.

Bana bu vagonların testlerini yapmam için Eskişehir
Vagon Fabrikası'nda kontrolluk görevini verdiler. Daha
sonrasında bu vagonların seyir deneylerini yapmak
için bu katarlar ile Erzurum'a gidip etleri yükledik ve
dönüşte İstanbul-Haydarpaşa Donmuş Muhafaza
Deposu'na teslim ettik. Bu yolculuk 3 gün sürdü. Ama
doğuda çok soğuk bir zamandı, Erzurum Et Kombinası
rampasında gece saat 23.00'te yaptığım ölçmede
vagonlar içerisindeki sıcaklık -18oC iken dışarıda -27oC
idi.
Bu arada Trabzon'daki balık yağı-unu fabrikasında
problemli bir bölümünü çalıştırma görevini aldık. Bu
fabrika da BORSİG AG tarafından kurulmuştu. Ancak
bu Borsig'in kurduğu ilk tesis olduğu için bazı
problemleri vardı. Rahmetli Sayın Yük. Müh. Ersural
SUNER ile Trabzon'daki fabrikada üç kademeli vakum
buharlaştırıcıyı bir gece vakum manometreleri ve el
vanalarını devamlı takip ederek çalıştırmayı başardık.
Sistemin otomasyonu bulunmadığından, çalıştırılması
çok zordu. O kısım daha sonra hiç kullanılmadı.
Fabrika da tahminen 15 yıl sonra avlanacak balıklar
azaldığı için kapandı.
SD: Geçen ay içerisinde İzlanda'da gerçekleştirilen
küme ziyaretinde, Okyanus Kümesi ile görüşmeler
yaptık. Burada çok fazla balıkçılıkla uğraşan firma
var ve söylemiş olduğunuz işlemleri yaparak
tekstil malzemesi, göz tedavi ürünleri, vitaminler,
yemler üretiliyorlar. Söylediğiniz bu fabrikada
balık unu nasıl üretiliyordu?
Dr. Erol ERTAŞ: Şöyle; parçalanmış yunus veya tam
hamsi balıkları buharla ısıtılan özel tanklarda pişirilip
bir presten geçirilerek suyundan ayrılır. Çıkan koyu su
o
100 C'nin altındaki 3 sıcaklık/vakum kademesinde
kaynatılarak su kısmı buharlaştırılır ve balığın en
faydalı kısmı, katı kısımlardan elde edilen balık ununa
karıştırılır. Bu un hayvan yemleri üretiminde kullanılır.
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SD: Meslek hayatınıza ilk başladığınız andan bu
zamana kadar sektörümüz ile ilgili söylemek
istedikleriniz nelerdir?
Dr. Erol ERTAŞ: Aralık 1968'de İTÜ'den sınıf
arkadaşım Sayın Yük. Müh Necdet TÜRETKEN'in
yönlendirmesi ile 2 yıl önce İzmir'de kurulan İzmir
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Makine
Bölümü'ne Asistan olarak girdim. İstanbul Yıldız
Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden
haftada iki gün gelen Sayın Yük. Mak. Müh. Hocamız
Mehmet ÇAKIR'ın yardımcısı olarak işe başladım.
Kısa bir zaman sonra kendisi yeni çıkarılan kanuna
göre 15 yıldan beri hocalık yaptığından önce doçent
sonra profesörlüğe yükseltildi. Ben de tecrübeme
karşılık olarak Öğretim Görevlisi kadrosuna
getirildim. Asistanlık süremde ilk sınıflara tatbikat
dersleri veriyordum. Bölümümüzün ilk sınıflarından
çok yetenekli ve değerli arkadaşlar mezun oldular.
Bunlardan şimdi Prof. Dr. olan Sayın Nuri
KAYANSAYAN ve Sayın Prof. Dr. Ali Çetin GÜRSES'i
örnek verebilirim. Bu ünvana erişmiş daha bir çok
arkadaşımız var.
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Pencere
O zamanlarda yaptığımız hata mıydı bilemiyorum ama
örneğin ısı transferi dersinde öğretilen formüllerden
elde edilecek sonuçların hesabı “hesap cetveli”
kullanılarak yapılıyordu. Formülleri ezberlemeye
gerek yoktu. Çünkü sınavlar notlar açık olarak
yapılıyordu. Sınavlarda doğru sonuç bulunması yani
hesap cetvelini hatasız kullanmak önemliydi. Bu
dönemde ayrıca birçok danışmanlık faaliyetlerim oldu.
1975 yıllarında İzmir DMMA, Ege Üniversitesi
bünyesinde açılan fakültelere dağıtıldı. Bizler de bir
süre Ege Üniversitesi (EÜ) Makine Mühendisliği
Fakültesi'nin hocaları pozisyonuna girdik. Üniversite
yönetimince hocalık görevimize devam edebilmemiz
için doktora yapmamız gerektiğini söylenmesi üzerine
1975-1978 süresinde Doktoramı tamamladım.
Nükleer Reaktörler konusunda Almanya'da doktora
yapan Sayın Doç. Dr. Sümer ŞAHİN tez konusunu
verdi ve Nükleer Mühendislik doktorası yapmama
yardımcı oldu. Doktora tezimi Termiyonik Reaktörler,
(uzayda uydularda nötron akımlarından potansiyel
farkı yaratarak elektrik üreten bir reaktör tipi) üzerine
yaptım ve Ege Üniversitesi'nden doktoramı aldım.
Öğretim hayatımda verdiğim dersler; Termodinamik ve
Isı Enerjisi ile ilgiliydi. Isı Transferi, Buhar Türbinleri,
Termik Turbomakinalar, Gaz Türbinleri, Soğutma
Tekniği bunlardan bazılarıdır. En güzel hatıram şudur:
Seçimli ders olarak “Derin Sıcaklıkta Soğutma Tekniği”
konulu bir ders açtım. Bu derse 8 öğrencim katıldı.
Hepsi de başarılıydılar... Şimdi o arkadaşlarım İzmir'de
ve başka şehirlerde çok başarılı işler yürütüyorlar.
1978'e kadar hocalık görevimi devam ettirdim; fakat
devlet ve özel mühendislik akademileri kapandı.
Üniversiteler içerisinde fakülteler kuruldu ve Ege
Üniversitesi içerisinden Dokuz Eylül Üniversitesi
(DEÜ) ortaya çıktı ve Kimya ve Gıda Mühendisliği hariç
tüm Mühendislik Fakülteleri Dokuz Eylül
Üniversitesi'ne bağlandı.
1978 sonbaharında YÖK'ün şartlarına uyamadığım
için Ege Üniversitesi Makine Fakültesi'nin 1.
dereceden Prof. kadrosundan istifa ederek, termik
santrallerden işler alan bir şirkete başkan yetkisiyle
ortak oldum. Bir süre sonra diğer ortaklarla
anlaşamamam nedeniyle o şirketten ayrıldım. Beni
tanıyan arkadaşlarımın yardımcı olmam için daveti
üzerine yeni kurulan Denizli DMMA'ya öğretim
görevlisi olarak katıldım; haftada iki gün ders vermeye
başladım. Bu kurumun ilk mezunları arasında birçok
başarılı öğrencilerim oldu. 4 sene boyunca bu şekilde
çalışmalarımıza devam ettik. Tecrübeme dayanarak
söylemek isterim ki ilk senelerde mezun olan
öğrenciler çok başarılı olurlar. Örneğin; ilk
mezunlardan, asistanım Sayın Hakkı AYVAZ Dokuz
Eylül Ünivesitesi'nde doktora yaparak Dr. Müh. oldu.
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Kendisi halen İzmir Atatürk Organize Sanayi
Bölgesi'ndeki Hava Kompresörleri üreten Maksaş
Makine Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdür Muavini'dir.
1982 yazında Denizli DMMA'dan istifa ederek Pnöso
Pnömatik ve Soğutma Sanayii Ltd. Şti. şirketini
kurdum ve sanayiciliğe adım attım.
SD: Meslek hayatınıza ilk başladığınız zamandan
bu zamana kadar sektörün geldiği noktayı nasıl
yorumlayabilirsiniz?
Dr. Erol ERTAŞ: Ben meslek hayatıma Et ve Balık
Kurumu'nda başladım. İller Bankası tarafından
finanse edilen Kütahya Soğuk Deposu Kabul Heyeti
Başkanlığı görevi aldım. (Elektrik hattı bağlanmadığı
için sonuçlandırılamadı.) Bu tesis Türkiye'de yeni
kurulmuş olan, Hollanda ortaklı Grasso AŞ
tarafından yapılmıştı. Böylece, Grasso'da
ihtisaslaşan birçok meslekdaşla tanışıklığımız
başladı. Halen Almanya'da çalışmalarını yürüten bir
firmanın alt yapısında çalışan Grasso firması, o
yıllarda Türkiye'de çok faal bir şirket kurdu ve bana
da teklifte bulundu. 8-9 ay kadar Grasso'nun Bölge
Müdürlüğü'nü yaptım. Bu süre zarfında Türk
Tuborg'un soğutma sisteminin, İzmir'deki Salhane
teşhir salonunun, işletmeye alma ve kabul testlerini
yürüttüm. Grasso firması amonyaklı soğutma
sistemlerinde Türkiye'ye en büyük hizmeti yapan
firmalardan biridir. Ülkemizde çok uzun vadede
yönetim aksaklıklarından dolayı firma dağıldı ve iflas
etti. Halen Sistek A.Ş. firması planlama-projelememontaj konusunda organizasyonları yürütüyor ve
modern soğuk depo tesisleri kurulmasına yardımcı
oluyor.
SD: Soğuk depoculuk ile ilgili neler söylemek
istersiniz?
Dr. Erol ERTAŞ: En son düzenlenen Tesisat
Mühendisliği Kongresi (TESKON)'nde 5 yardımcı
uzman arkadaşla kurs düzenledik ve Soğuk Depo
İşletmesi konusunda katılımcılara eğitim verdik.
Sayın Turan ERKAN da bu uzmanlardan biri idi.
Soğutma Dünyası dergimize bu konu ile ilgili katkıda
bulunabiliriz.
Sonuç olarak Grasso firması ile başlayan soğuk
depoculuk prosses soğutma ile başka fabrikalara
girmeye başladı. Eskiden Süt Endüstrisi diye bir
kurum kurulmuştu. Kurum içerisinde boyutlamalarda
yapılan hatalardan dolayı soğutma verimi tam
anlamıyla alınamıyordu. Bir dönem de orada bilirkişi
olarak görev aldım. Bu gelişme esnasında fazla bilgi
sahibi olmayan kişiler para kazanmaya başladı.
Fakat günümüzde çalışanlarımız o kadar tecrübeli
ve bilgili ki, artık bu tarz olaylar kalmadı.
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Referansı olan şirketler günümüzde ortaya çıktı. Yeni
kurulan şirketler de daha ihtisaslı olarak bildikleri
noktaya yaklaştılar. Artık dış ortamlar ile rekabet
edilebilir şirketler veya ürünler ortaya çıkmakta. Ancak
bu ihtisaslaşmayı Ar-Ge, test laboratuvarı vb. ağırlık
vererek geliştirmek gerekir. Tabii bu hemen hemen 30
senelik bir zaman dilimi içerisinde oluşmuştur.
SD: ESSİAD'ın kuruluşu ile ilgili neler
söyleyeceksiniz?

önemi ortaya çıktı ve başarılı çalışmalar
gerçekleştirildi. Prensip olarak getirdiğimiz “Yönetim
Kurulu'na seçilen tüm üyelerin Yönetim Kurulu
içerisindeki görevlerini yaptıktan sonra başkanlığa
doğru adım adım gidiyor olmaları” sistemi
derneğimizin en önemli kazancıdır. Ayrıca kendi
aramızda ihracatı arttırmak açısından spesifik
noktalarda biraz daha girişim yapılmasında fayda
görüyorum. Toplantılar ile bu iletişim arttırılabilir.

Dr. Erol ERTAŞ: 1980'li yıllardan sonra ESSİAD'ın
kuruluşu ile ilgili birkaç önemli noktaya değinmek
istiyorum. Kuruluş zamanı, tesadüf olarak bir
arkadaşım ile karşılaşmam sonucu o zamanki adı Ege
Soğutma Sanayii ve İş Adamları Derneği olan
kurumumuza 26. sıradaki üye olarak kaydoldum ve
kayıt olmam sonrasındaki ilk genel kurulda başkanlık
görevine seçilerek derneğin ikinci dönem Yönetim
Kurulu Başkanı oldum. İki senelik görevimde tasarrufa
çok önem verdik ve devamında ESSİAD'ın kendi
ofisinin alınması gerektiğine karar verdik.
Soldan Sağa: Sayın Erkut BEŞER,
Sayın Erdoğan BOLAKÇA, Sayın Erol ERTAŞ,
Sayın Ali Kemal DUMAN, Sayın Talat MUŞKARA,
Sayın İbrahim İŞBİLEN

SD: Mesleki eğitimde eksikler nelerdir? Örneğin
nitelikli eleman konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Soldan sağa: Sayın Fehim YARAŞIKLI,
Sayın Metin AKDAŞ, Sayın Ali Kemal DUMAN,
Sayın Erdoğan BOLAKÇA, Sayın Ömer Sabri KURŞUN,
Sayın Erkut BEŞER, Sayın Erol ERTAŞ

Dernek olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası'na
başvuruda bulunduk ve talebimiz kabul edildi. ESSİAD
sayesinde EBSO'da sektörümüze ait Meslek
Komitemiz kuruldu. Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda
kurulan meslek komitemizin ilk başkanlığını yaklaşık
13 senelik bir zaman dilimi içerisinde yürüttüm. Ben
başkanlık görevini yaparken Meclis'te diğer
arkadaşlarımız bizi temsil etti.
ESSİAD'da 2. dönem başkanlık görevim sona erdikten
bir dönem sonra, dördüncü dönemde yeniden Yönetim
Kurulu Başkanlığı'nı üstlendim. Benim ikinci,
ESSİAD'ın dördüncü dönem başkanlığım zamanında
Gaziler İş Merkezi'nde yer alan ESSİAD ofisini satın
aldık, daha sonra çalışmalarımız hızla yükselmeye
devam etti ve bu zamanlara geldik. ESSİAD'ın
sektörün çatı derneği olması sebebiyle kümelenmenin
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Dr. Erol ERTAŞ: Bence mühendislikten önce
pratikte uzmanlaşmış insanları mühendisliğe
yöneltmek gerekir. Yani bir pratik eğitim olmalı. Belirli
eğitim çizgilerinin oluşturulması sonrasında teknik
konularda bilgi sahibi olan kişilere yol açmalıyız.
Almanya'daki sistem bu şekilde işliyor. Buna benzer
bir çalışma yapılması üniversite-sanayi işbirliği
açısından kazançlı olacaktır. Örneğin; bizde Meslek
Lisesi, Meslek Yüksekokulu ve daha sonra
Üniversite geliyor. Meslek Yüksekokulu öğrenimi
sırasında bir “ara staj sistemi” oluşturularak
Mühendislik eğitimi öncesinde staj sistemi
geliştirilebilir. Buca Özel Mimarlık Mühendislik
Akademisi'nde bunu birebir yaşamış biri olarak işin
pratiğinin öğrenilmesi, sonra teorik bilgilerin
edinilmesinin daha uygun olacağı görüşündeyim.
Kesinlikle bir kaynak yaratıp önce pratik daha sonra
da teorik eğitimin alınması gerekmektedir.
SD: Son olarak söylemek istedikleriniz?
Dr. Erol ERTAŞ: Burası bir ihtisas kurumu olduğu
için ESSİAD kütüphanesini zenginleştirmekte fayda
var ve ben bütün kitaplarımı, sistemini oluşturduktan
sonra derneğe bağışlamak istiyorum. İyi ki ESSİAD
kuruldu ve başarılı bir şekilde çalışıyor. Katkı koyan
herkese teşekkür ederim.
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Sektörden Haberler
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Sayın Metin AKDAŞ, TOBB Sanayi
Konseyi'nde Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma (EHİS) Sektörünü
Temsilen Görev Alacak
69. Genel Kurul toplantısını gerçekleştiren TOBB Konseyleri ilk toplantılarını
gerçekleştirerek Başkan ve Başkan Yardımcılarını seçti. Yapılan seçimlerde ESSİAD
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin AKDAŞ, EBSO Meclis Üyesi
olarak TOBB Sanayi Konseyi Üyesi olarak sektörümüzü temsilen görev almıştır.
TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Metin AKDAŞ, kümelenme
çalışmaları ile yakından ilgilenmektedir. İzmir Kalkınma Ajansı Kümelenme Komitesi
Üyelerinden olan Sayın Akdaş, çözüm odaklı bir küme olarak ulusal ve uluslararası
pazarlarda söz sahibi olmayı amaçlayan Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve
Soğutma Kümesi'nin çalışmalarını yakından takip etmekte olup, Tire OSB Yönetim
Kurulu Üyeleri ile birlikte sanayide kümelenme örneğini uygulamaktadır.
Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Metin AKDAŞ'a sektörümüz ile ilgili bu önemli görevinde
başarılar diler, ESSİAD olarak gerçekleştirilecek olan tüm çalışmalarda desteğimizin yanlarında olduğunu
belirtiriz.

Sevel/Hömak Tarafından Çalışanlarına Moral Gezisi Düzenlendi
Sevel Dondurma Makinaları Ltd. Şti. her sene olduğu gibi bu sene de
çalışanları ile birlikte moral gezisi düzenleyerek yazın tadını çıkarttı.
Sevel Dondurma Makinaları Ltd. Şti. Genel Müdürü Sayın Murat
KURTALAN'ın katılımları ile Kuşadası'nda yer alan Aqua Fantasy'de
gerçekleştirilen gezide eğlenerek yorgunluk atan Sevel/Hömak çalışanları
yeni çalışma dönemine hazırlandıklarını ve enerji topladıklarını söylediler.

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ile İzmir İlçelerinin Kalkındırılması
Hedefleniyor
İzmir' Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliği
ile Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi çalışması yürütülmektedir.
Bu çalışma ile Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Güzelbahçe ilçeleri ile belde
ve köylerini kapsayan bölgenin çevresel değerlerini koruyarak yerel ekonomik
ve sosyal kalkınmasına yönelik tematik stratejik hedeflerin belirlenmesi ve
gelişme senaryolarının oluşturulması amaçlanmaktadır.
8 ay sürecek araştırma kapsamında her bir ilçenin kendine özgü öncelikleri
doğrultusundaki kalkınma hedefleri yanısıra, ilçelerin birbiri ile ilişkili, birbirini
destekleyen bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
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Sektörden Haberler
ODE Yalıtım, Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması'nda İki Ödül Birden Kazandı
Türkiye'nin uluslararası yetkinliği tanınmış ambalaj
tasarım yarışması olan Ambalaj Ay Yıldızları 2013
Yarışması'nda, ODE Yalıtım Satış Pazarlama
Koordinatörü Sayın Ali TÜRKER ve Pazarlama
Direktörü Sayın Burak Serkan ÇAKIR ödüllerini ASD
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat ÖZADAM'ın
elinden aldı. Sayın Türker “36. Yapı Fuarı
Turkeybuild İstanbul'da görücüye çıkardığımız ODE
Starflex ve ODE Membran'ın yeni ambalajlarıyla
böylesine prestijli bir ödül kazanmak bizi çok mutlu
etti. ODE Yalıtım'ın çevreyle dost ürünlerini daha iyi
ifade edebilmek, çevre konusunu daha da ön plana
çıkarmak için biz de ambalajlarımızda yeniliğe gittik.
Ürünlerimizin yeni ambalajlarıyla öncelikle ODE'nin
çevreci yanını vurgulamak istedik.” dedi.
ODE Yalıtım, (ASD) Türkiye Ambalaj Sanayicileri
Derneği tarafından düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları
2013 Yarışması'nda, ODE Starflex ve ODE Membran
ürünlerinin yeni ambalajlarıyla ödüle layık görülerek iki
ödül birden kazandı.
ODE Yalıtım, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD)
tarafından düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları 2013
Yarışması'nda ODE Starflex ve Ode Membran
ü r ü n l e r i n i n a m b a l a j l a r ı y l a G r a f i k Ta s a r ı m
Kategorisi'nde Yetkinik Ödülü'ne layık görülerek iki
ödül birden kazandı. Ödüller, 2 Eylül 2013 tarihinde
gerçekleştirilen Four Seasons İstanbul Hotel'de
düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

ODE Starflex ve ODE Membran'ın yeni ambalajları
bu alanda uluslararası pek çok önemli başarıya imza
atmış, ödüllü tasarımcı Sayın Dr. Orhan IRMAK
tarafından tasarlandı. Sayın Irmak, ODE Yalıtım'ın
kimliğini oluşturan sarı ve siyahın yanına beyaz ve
yeşil renkleri de ekleyerek tasarımda ODE'nin
sağladığı çevresel faydayı da yeşil bir yaprakla
sembolize etti.

ODE Yalıtım, İSO ikinci 500 Listesinde 172 Sıra Birden Yükseldi
Global bir marka olma yolunda hızla ilerleyen ODE Yalıtım, İstanbul
Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu 2012 Yılı Raporu"nda geçen yıla oranla 172 sıra birden
yükseldi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Orhan TURAN, yalıtım konusunda Türkiye'nin en dinamik
şirketlerinden biri olduklarının altını çizerek, "Yüzde yüz Türk şirketi
olarak ODE'nin 1986 yılından bu yana katettiği yolda çok büyük
başarılara imza attık. İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu 2012 Yılı Raporu"nda şirketimizin geçtiğimiz yıla
göre 172 sıra birden yükselmesi de başarılarımızın en büyük kanıtıdır" şeklinde konuştu.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) temmuz ayında "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasını
kamuoyuna duyurmasının ardından Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını da yayınladı.
İSO'dan yapılan açıklamaya göre, şirketlerin üretimden satışlarının sıralama ölçütü olarak kullanıldığı
araştırmanın ikinci raporunda öne çıkan en önemli faktör, ikinci 500'ün ihracata, birinci 500 şirketten daha sıkı
tutunmaları oldu.
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Sektörden Haberler
Dernek Üyelerimizden Nursaç Havalandırma ve Sac İşleri Ltd. Şti. Tüyap'ta
Gerçekleştirilen Avrasya Ambalaj Fuarı'na Katıldı
Ambalaj İstanbul Fuarı Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent ÜNAL,
Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Sadettin KORKUT ve İstanbul Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal
BAHÇIVAN tarafından açılan 19. Uluslararası
Ambalaj Endüstrisi Fuarı (EUROASIA Packaging
2013)'na katılan Nursaç, fuar süresince ürünlerini
tanıtarak gerçekleştirdiği toplantılar ile yeni
görüşmeler ve işbirliği fırsatları sağlamıştır.

Dernek Üyelerimizden Daikin, İmeksan ve Karyer Febrava 2013 Fuarı'nda Yer Aldı
17-20 Eylül 2013 tarihleri arasında Sao Paulo Brezilya'da düzenlenen Febrava 2013 Fuarı'nda dernek
üyelerimizden Daikin, İmeksan ve Karyer yer almıştır.
Daikin Isıtma ve Soğutma Sis.
San. ve Tic. A.Ş.

İmeksan İzmir Menfez Klima
San. ve Tic. A.Ş.

Karyer Isı Transfer
San. ve Tic. A.Ş.

Febrava Fuarı'na Katılan Karyer İhracat Rakamını Arttırarak Büyümeyi Hedefliyor
Karyer, 17-20 Eylül 2013 tarihlerinde Brezilya'nın Sao Paulo
şehrinde gerçekleştirilen Febrava 2013 Fuarı'na katıldı.
Brezilya'nın en büyük HVAC&R Fuarı olarak gösterilen
Febrava'da ürünlerini tanıtma fırsatı yakalayan Karyer,
ihracat rakamını arttırarak büyümeyi hedefliyor.

36

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2013 YIL: 16 SAYI: 62

Sektörden Haberler
2014-2023 Bölge Planı ile İzmir'in Geleceğinin Oluşturulması Hedefleniyor
plana sahip çıkmasının önemini vurguladı.
Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı
sağlayabilmek ve başarıya ulaşmak için
kurumlar arası ortak dil ve strateji geliştirilmesi
gerekliliğine dikkat çekti. Konuşmasında
planlamanın ve planı kararlılıkla uygulamanın
önemi üzerinde duran Sayın Can, İzmir'in
gelişmiş bölgeler arasında yer almasına karşın
bölge içinde önemli gelişmişlik farklarının
bulunduğunu ve bu farklılıklarının
azaltılmasının, ancak kaynakların yerinde ve
etkin kullanılmasıyla mümkün olacağını belirtti.
Ayrıca, Kurul üyelerinin İzmir ile ilgili lobi
faaliyetlerinde etkin rol oynamasının, İZKA
işbirliğinde, İzmir'in ulusal ve uluslararası fon
kaynaklarından daha fazla yararlanabilmesine
büyük katkı sağlayabileceğini ifade etti.
İzmir Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda
yürütülen 2014-2023 İzmir Bölge Planı çalışmaları
kapsamında düzenlenen Kalkınma Çalıştayı, İzmirli
kurum ve kuruluşların güçlü katılımı ile gerçekleşti.
Kaya Termal Otel'de yapılan çalıştayda kamu, özel
sektör ve sivil toplumu temsil eden katılımcılar
tarafından, İzmir'in gelecek on yıla ilişkin vizyon
önerileri paylaşıldı, İzmir Bölge Planının taslak
hedefleri ve bu hedeflerin ne şekilde hayata
geçirileceği üzerinde görüş alışverişinde ve somut
önerilerde bulunuldu. Çalıştayda 2014-2023 İzmir
Bölge Planın başarıyla uygulanmasına yönelik olarak
yeni işbirliği olanakları da ortaya konuldu.
Kalkınma Çalıştayı'nda açılış konuşması yapan İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCAOĞLU,
son süreçte İzmir'in önemli bir toparlanma yaşadığını
belirterek sağlıklı planlar ve projeler yaparak İzmir'in
önünü açma çağrısı yaptı. İzmir'i ayağa kaldıracak
bölgenin, 5 ilçe ve 9 beldenin yer aldığı İzmir
Yarımadası olduğunu belirten Sayın Kocaoğlu,
yarımadaya ilişkin gerekli planlamanın henüz
tamamlanamadığına dikkat çekti ve bu yöndeki
çalışmaların en kısa zamanda tamamlanmasını
beklediklerini ifade etti.

Programın ikinci bölümü sosyolog ve iktisatçı Sayın
Uğur Ersoy'un moderatörlüğünde gerçekleşti.
Katılımcılar, 2014-2023 İzmir Bölge Planı'na katkıda
bulunmak üzere Ersoy'un yönelttiği sorulara
önlerindeki oylama butonları aracılığıyla cevap
verdi. Bu bölümde katılımcılara, nasıl bir İzmir hayal
ettikleri de soruldu. Çalıştaya katılan kurumsal
paydaşların bu soruya verdikleri yanıtların, 12 Mayıs
2013 tarihinde gerçekleştirilen Vatandaş
Toplantısı'nda İzmirli vatandaşların dile getirdiği,
İzmir'in denizle ilişkisinin güçlendirilmesi, bilim,
teknoloji ve tasarım kenti haline gelmesi, çevre dostu
yaşanabilir bir kent olması yönündeki özlemlerle
örtüştüğü görüldü. Bölge Planı taslak hedefleri
düzeyinde yapılan önceliklendirme çalışmasında ise
yine Vatandaş toplantısında olduğu gibi halkın karar
alma süreçlerine katılımı en yoğun olarak
desteklenen öncelik alanlarından biri olarak öne
çıktı.
Çalıştayın tematik olarak oluşturulmuş çalışma
grupları ile gerçekleştirilen son bölümünde, üzerine
tartışılan ve önceliklendirilen hedeflerin hayata
geçirilmesine yönelik eylem önerileri alındı, öneriler
üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.

Sadece Plan Değil Uygulama da Yapmak Lazım
İZKA Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Ergüder CAN,
2013-2023 İzmir Bölge Planı süreci hakkında bilgi
verdiği konuşmasında plan yapmakla işin bitmediğini,
plandan daha önemli olanın planın hayata geçirilmesi
olduğunu vurguladı. Sayın Can, yerel otorite ve
bakanlıkların da desteğiyle bölgesel planların ulusal
kalkınma planlarına referans olacak nitelikte olması
gereğine işaret ettiği konuşmasında asttan üste,
tabandan tavana herkesin bu sürece katkısının
önemini vurgulayarak Bölge Planı'nın bölgedeki
aktörlerle birlikte yapılmasının, merkezi otoritenin de
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Çalışmada, belirlenen temalara ilişkin işbirliği
imkanları ve yönetişim mekanizmaları da
değerlendirildi.
İzmir Mevcut Durum Analizi (3 Temmuz 2013 İzmir
Kalkınma Çalıştayı) sunumuna www.izka.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
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TOBB 69. Genel Kurulu "Türkiye'nin Birliği" Temasıyla Gerçekleştirildi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin
(TOBB) uzun süredir beklenen genel
başkanlık seçimlerinin yapıldığı 69. Genel
Kurulu 01 Ağustos 2013 tarihinde, görev
dağılımları ise 02 Ağustos 2013 tarihinde
gerçekleştirildi.
TOBB'un “Türkiye'nin Birliği” temasıyla
düzenlenen ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi (ETÜ)'nde gerçekleştirilen
Genel Kurul'da Sayın Rıfat
HİSARCIKLIOĞLU yeniden başkan seçildi.
25 yıl aradan sonra Yönetim Kurulu
Başkanlığı için tek listeyle seçime giren ve
üst üste iki seçim kazanan ilk isim olan
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Ender YORGANCILAR, TOBB Yönetim Kurulu'nda da aynı başarıyı tekrarlayarak Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak görev aldı.
Türkiye genelindeki 365 oda ve borsadan toplam 1734 delegenin katıldığı 69. Genel Kurul'da TOBB konseyleri
için yapılan seçiminde EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim GÖKÇÜOĞLU, Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Haluk TEZCAN, Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Hakkı ATTAROĞLU ile Meclis Üyeleri Sayın
Metin AKDAŞ ve Sayın Mesut KANAT, 30 kişilik Sanayi Odaları Konseyi'nin asil üyeleri oldu.
Ticaret Odaları Konseyi Başkanı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ekrem DEMİRTAŞ
olurken, başkan yardımcılığına Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan ÜLKEN getirilmiştir.
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU başkanlığında, 02 Ağustos 2013 tarihinde
bir araya gelen yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda belirlenen görev dağılımı şöyledir:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Adı Soyadı
Rıfat HİSARCIKLIOĞLU
Ender YORGANCILAR
Halim METE
İbrahim ÇAĞLAR
Çetin Osman BUDAK
Çamur Ali KOPUZ
Faik YAVUZ
Harun KARACAN
Necdet ÖZER
Memiş KÜTÜKCÜ
İbrahim BURKAY
Salih Zeki MURZİOĞLU
Cengiz GÜNAY
Şahin BİLGİÇ
Ebubekir BAL
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Ünvanı
Başkan
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Sayman Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Görevli Olduğu Kurum
TOBB
Ege Bölgesi Sanayi Odası
İMEAK Deniz Ticaret Odası
İstanbul Ticaret Odası
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
İstanbul Ticaret Borsası
Ankara Ticaret Borsası
Eskişehir Ticaret Odası
Denizli Ticaret Odası
Konya Sanayi Odası
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası
Adana Ticaret Borsası
Diyarbakır Ticaret Borsası
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Sektörden Haberler
KOBİ'ler İçin Gönüllü Uzman Danışmanlık Projesi
satışında artış olacak ve bunların sonucu olarak ta
istihdamda iyileşmeler görülecektir. Proje
sonucunda işletmelerin proje kültüründe ilerleme,
istihdam rakamlarında ve kapasitelerinde artış gibi
ekonomik göstergelerinde iyileşme beklenirken
rekabet edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.

KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü
tarafından yürütülen ve KOSGEB İdaresi
Başkanlığınca desteklenen “KOBİ'ler için Gönüllü
Uzman Danışmanlık Projesi” ile, İzmir'de bulunan
KOBİ ölçekli işletmelerin ihtiyaç duydukları
danışmanlık hizmetlerinin daha verimli ve farklı bir
yöntemle karşılanması amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda oluşturulan havuza dâhil edilen gönüllü
danışmanlar KOBİ ölçekli işletmelerde hizmet
vermeye devam etmektedir.
Proje için pilot il seçilen İzmir, Türkiye'nin sanayileşmiş
bölgelerin arasında ilk sıralarda yer almaktadır. İmalat
sanayinde İzmir'de toplam 23.749 işletme olmasına
rağmen az denebilecek sayıda işletme proje bazlı
destek ve teşviklerden yararlanabilmektedir. Bu
projenin bir amacı da proje bazlı destek ve teşviklerden
yeteri kadar faydalanamayan İzmir'in KOBİ ölçekli
işletmelerine danışmanlık yolu ile proje hazırlama
kültürü kazandırmak ve bu desteklerden daha fazla
pay almalarını sağlamaktır. Proje, İzmir ili ve ilçelerinde
bulunan KOBİ'lerin mesleki, teknolojik, mali, idari,
stratejik, konularda karşılaştıkları bilgi eksikliği ve
deneyim yetersizliğinin ortaya çıkardığı kayıpların
önlenebilmesi ve KOBİ'lerin karşılaştıkları sorunlara
etkili çözümler getirilerek verimliliklerinin ve rekabet
güçlerinin arttırılması, dolayısıyla bölge ekonomisinin
gelişmesi açısından önem arz etmektedir.
Bu proje ile KOBİ'lerin başta yönetim kültürü ve
becerilerinin gelişmesi, proje oluşturma kültürünün
sağlanması, KOBİ'lerin Ar-Ge ve inovasyona yönelik
faaliyetlerinin arttırılması ve inovasyon projeleri
sonucunda elde edilen çıktıların ürüne dönüştürülmesi
hedeflenmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ile
KOBİ'lerin organizasyonel anlamda iyileşmesi
sağlanacak, kalite yönetim sistemi uygulamalarına
geçilecek, proje sayılarında önemli artış
gerçekleştirilecek, teknolojik ürün ve patent
sayılarında artış yaşanacak, KOBİ'lerin toplam
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Uzmanlık konularında uzun yıllar deneyim kazanmış
(en az on beş yıl) ve sonrasında emekli olmuş ancak
halen aktif olarak çalışma isteği duyan bilim
insanları, sanayiciler ve bürokratlardan
oluşturulacak bir danışman havuzu ile gönüllü
danışmanlık hizmeti sağlanması çalışmalarını
kapsayan bu proje ile mevcut deneyimlerin
doğrudan ihtiyaç sahibi olan KOBİ ölçekli işletmelere
aktarılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında
işletmeler; Ar-Ge ve Yenilik, Mühendislik
Uygulamaları, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojiler, Enerji
Teknolojileri, Yeni Teknik, Teknolojiler ve Tasarım,
Proje Yönetimi, Genel Yönetim, Ulusal ve
Uluslararası Fonlardan Yararlanmak Üzere Proje
Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan
Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Çevre,
Ürün Belgelendirme ve Sistem Belgelendirme gibi
işletmelerimizin rekabet gücünü arttıracak ve onları
küresel pazara taşıyacak konular da ihtiyaç
duydukları danışmanlık desteğine ulaşabilecekler.
Danışmanlar ve işletmeler arasında projeninn temel
unsuru olan gönüllülük esasının bir sonucu olarak
gelişecek içten ve sağlam iletişim sayesinde,
işletmelerde önemli katma değer yaratacak
değişimler meydana geleceği beklenmektedir.
Projenin hayata geçirilmesinden sonra çıkacak
sonuçlar neticesinde, uygulamanın tüm Türkiye'ye
yayılması planlanmaktadır.
Proje kapsamında; belirttikleri uzmanlık alanında en
az 15 yıl deneyim sahibi olan, öğrenmeyi ve
öğrendikleri bilgi ve tecrübeyi ulaşabildikleri kadar
çok kişiye aktarmayı ilke edinmiş emekli bilim
insanları, sanayiciler, iş adamları, uzman bürokratlar
ve teknokratların başvuruları ile gönüllü uzman
danışman havuzu oluşturulmasına başlanmıştır. Öte
yandan danışmanlık hizmeti almak isteyen ve KOBİ
tanımına uygun işletmelerimizin başvuruları da
alınmaya başlanmıştır. Proje çalışmaları İzmir
Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde ve proje
ortağı olan EBİLTEM'de oluşturulan iki ofis
üzerinden yürütülmektedir.
Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler KOSGEB
İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile proje
ortağımız olan EBİLTEM'e başvurabilirler.
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2013 YIL: 16 SAYI: 62

Sektörden Haberler
Axis Avm Klima Santrallerinde Aldağ Kalitesini Tercih Etti
Suryapı ve Hayat Holding ortaklığıyla hayata
geçirilen Axis Kâğıthane AVM, iklimlendirme
cihazlarında Aldağ marka klima santralleri, tavan tipi
ısı geri kazanım cihazları ve diğer ekipmanları
kullanıldı.
110 perakende mağazanın yer aldığı ve İstanbul
Cendere Caddesi'nde konumlandırılan Axis, yeni
açılan tünellerle Mecidiyeköy'e 5 dakika, Beşiktaş ve
Dolmabahçe'ye 10 dakikalık mesafede yer
almaktadır. Açık ve kapalı otoparkı bulunan Axis ile
kentsel dönüşümün odak noktası olan Kağıthane'de
yalnızda ticaret alanı aynı zamanda ilçenin sosyal ve
kültürel yapısını değiştirecek merkez olmasını
hedeflenmektedir.

SOSİAD'ın Mesleki Eğitime Malzeme Desteği Devam Ediyor
Malzeme Yardımında Bulunan SOSİAD Üyeleri

Sektörün nitelikli iş gücü yetiştiren okulların malzeme
açığını gidermek amacıyla yardım çalışmalarını
sürdürüyor. Bu kapsamda, SOSİAD üyelerinin
bağışladığı malzemeler Karabük Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü'ne teslim edildi.

nAkgün Soğutma İç ve Dış Tic. Ltd. Şti
nAR-TEK Elektrikli Ev Aletleri San. Tic. Ltd. Şti.
nBilkar Soğ. Isı. Klima ve Elek. Malz. San. Tic. Ltd.
Şti.
nCantaş İç ve Dış Tic. Soğutma Sistemleri San A.Ş
nÇetinel Soğutma San. ve Tic. A.Ş.
nÇil Teknik Soğ. ve Elektrik Malz. San. Tic. Ltd. Şti.
nErcan Teknik İkl. Tic. ve San. A.Ş.
nFrigoduman Soğutma San ve Tic. A.Ş.
nFrigoterm Soğutucu Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
nMartek Soğ. Isı. Sis. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd.Şti
nMespa End. Yat. San. İnş. Tur. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
nRefkar Soğ. Isı Trans. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.
nSarbuz Soğ. San. ve Tic. Ltd. Sti.
nTura Soğ. San. ve Tic. A. Ş.

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
Dekanı Sayın Prof.Dr. Erol ARCAKLIOĞLU, Sayın
Doç. Dr. Emrah DENİZ, Sayın Arş. Gör. Enes
KILINÇ'ın katılımları ile gerçekleştirilen törende Dekan
Sayın Arcaklıoğlu, SOSİAD'ın eğitim alanında da
önemli katkılara imza atıyor olması ile sektörün
günümüzde ve ilerleyen süreçte ihtiyaç duyacağı
kalifiye ve yetenekli mühendislerin yetişmesine önemli
katkılar sağlayacağını belirterek Mühendislik Fakültesi
laboratuvarlarına sağlanan önemli katkılardan ve
ülkemizin ihtiyaç duyduğu uygulama yeteneğine sahip
Makine Mühendislerini yetiştirebilmesine verdiği
destekten dolayı SOSİAD üyelerine teşekkür etti.
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Sektörden Haberler
İSİB, Febrava Fuarı'na Katıldı
17-20 Eylül 2013 tarihleri arasında Sao Paulo
Brezilya'da düzenlenen FEBRAVA 2013 fuarına
İklimlendirme sektöründe milli katılım organizasyonu
İSİB tarafından gerçekleştirilmiştir.
Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme
konularında bölgenin en önemli fuarlarından biri olan
FEBRAVA 2013 Fuarı'na 6 adet firma katılım
gerçekleştirmiş olup, Sao Paulo Başkonsolosu Sayın
Mehmet Özgün ARMAN ve Ticaret Ataşeleri Sayın
Canan GÜRHAN ile Sayın Ramazan KISA'da
firmaların standlarını ziyaret ederek Brezilya pazarı
hakkında bilgi vermiş, firmalarımızın sorularını
yanıtlamıştır.
Fuarda ısıtma sistem ve elemanları, soğutma sistem
ve elemanları, iklimlendirme, klima, havalandırma
sistem ve ekipmanları, tesisat sistem ve elemanları,
yalıtım ürünleri sergilenmiştir.

ICCI 2013 Enerji Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
Ödülleri kapsamında 2 farklı kategoride toplam 12
ödül verildi.
Oscar Kazanan Santraller

Türkiye'de enerji sektörünün önemli ve lider yaklaşık
50 şirketinin başvuruda bulunduğu Enerji Oscar'ları 24
Eylül 2013 tarihinde JW Marriott Hotel Ankara'da
düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu.
Dereceye girmeyi hak kazanan firmaların ödüllerinin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ,
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Erol KAYA
Kütahya Milletvekili Sayın Soner AKSOY, Çanakkale
Milletvekili Sayın İsmail KAŞDEMİR, Kocaeli
Milletvekili Sayın Zeki AYGÜN ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Başkanı Sayın Hasan KÖKTAŞ
tarafından verildiği gecede, fuarı düzenleyen Sektörel
Fuarcılık, üçüncü kez Türkiye'nin en başarılı enerji
projelerini ödüllendirdi.
Ülkemizdeki enerji sektörünün başarılı proje
uygulamalarının seçildiği ve enerji sektörünün en
prestijli yarışması olarak bilinen ICCI Enerji Oscar
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Yenilenebilir Enerji Santralleri alanında Hidroelektrik
Kategorisi'nde 2M Enerji Üretim A.Ş.'ye ait Sıra
Konaklar Regülatörü ve HES, Rüzgar Kategorisi'nde
Fina Enerji'ye ait Ziyaret RES, ve Sanko Enerji San.
ve Tic. A.Ş.'ye ait Çatalca RES, Jeotermal
Kategorisi'nde, Maren Maraş Elek. Ürt. San. ve Tic.
A.Ş.'ye ait Maren Germencik JES (Deniz), Biyokütle
ve Atık Kategorisi'nde Mey A.Ş.'ye ait Nevşehir
Fabrikası ödül aldı. ICCI Enerji Oscar Ödülleri'nde
Termik Santraller Atık Isı Kategorisi'nde Trakya
Yenişehir Cam Sanayi A.Ş.'ye ait Bursa Trakya Cam
Fabrikası, Doğalgaz Kategorisi'nde Enerjisa Enerji
A.Ş.'ye ait Bandırma 1 Doğalgaz Çevrim Santrali,
Kömür Kategorisi'nde ise İçdaş Çelik Enerji Tersane
ve Ulaşım San. A.Ş.'ye ait Bekirli Termik Santrali ve
Ciner Grubu'na ait Silopi Termik Santrali ödüle değer
görüldü.
Jüri Özel Ödülü Kazanan Santraller
Biyokütle ve Atık Kategorisi'nde Nuh Çimento San.
A.Ş.'ye ait Kocaeli Arıtma Çamuru Kurutma Tesisi,
Güneş Kategorisi'nde Fina Enerji'ye ait Özyeğin
Üniversitesi Fotovoltaik Enerji Santrali, Doğalgaz
Kategorisi'nde ise Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Ak
Gıda Kojenerasyon Tesisi Özel Ödülü almaya hak
kazandı.
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Sektörden Haberler
Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İklimlendirmeyleTanıştı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Zeki POYRAZ, Gazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü'nde 1. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Okula
yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik düzenlenen
oryantasyon programına katılan Poyraz, bir sanayici
olarak, öğrencilere deneyimlerini aktararak
tavsiyelerde bulundu.
İklimlendirme sektörü hakkında da bilgi veren Poyraz,
iklimlendirme sektörünün günümüzde hayati bir
öneme sahip olduğunu, gelişime açık bir sektör
olduğunu ifade etti.

Öğrencileri iklimlendirme sektöründe kariyer
yapmaya ve kendilerini sektör içinde geliştirmeye
davet eden Poyraz, sektörün öğrencilere burs, yurt
içi-yurt dışı staj imkanları gibi önemli desteklerde
bulunduğunu vurguladı.
Programda ayrıca Gazi Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Sayın Prof. Dr. İbrahim USLAN, Fakülte
Dekanı Sayın Prof. Dr. Metin SALAMCI, Makine
Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Atilla
BIYIKOĞLU, Öğretim Elemanı Sayın Dr. Tunç
APATAY'da öğrencilere okul hakkında bilgiler
vererek, başarılar diledi.

3. Küresel Ekonomi Zirvesi Konferansı'nda (3rd Global Economic Summit)
Kümesi Tanıtıldı

EHİS

Derneğimizin de davet edildiği Hindistan World Trade
Center ve All India Association of Industries kurumları
tarafından organize edilen "3'rd Global Summit on
Clusters in one World Perspectives From Many
Nations" konferansına İZKA tarafından katılım
sağlandı.
Kümelenme ile ilgili dünyanın birçok ülkesinden iyi
uygulama örneklerinin anlatıldığı etkinlikte, İZKA
Uzmanlarından Sayın Filiz MOROVA İNELER
tarafından, İzmir'de gerçekleştirilen kümelenme
çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.
İzmir Kalkınma Ajansı'nın Bölge'deki kümelerle ilgili
bilgileri paylaştığı etkinlikte, İzmir Endüstriyel
Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesi faaliyetlerini küme gelişimine yönelik yol haritası
çerçevesinde yürütmesi nedeniyle örnek küme olarak gösterildi. Bölge'deki kümelenme faaliyetleri kapsamında
benzer çalışmalara sahip uluslararası küme yöneticileri ile işbirliği olanakları değerlendirildi.
Özellikle Polonya ve Kanada-Montreal'da yer alan Havacılık Kümeleri, Kuzey Fransa'da yer alan Teknik Tekstil
ve Bilişim Kümeleri'nin yenilikçi kümeler olarak ortaya çıktığı gözlemlendi. Öte yandan Fransa ve İsveç Yatırım
Ofisleri, EHİS kümesine ilişkin gelecek dönem işbirliği olanakları üzerinde durdular.
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Sektörden Haberler
Systemair HSK'nın Hadımköy Üretim Tesisi Açıldı
merkezlerinin, otellerin ve havalandırma ihtiyacı
duyan 100'lerce binanın havalandırma ihtiyacını
karşılayan Türkiye'de sektörün lider firmasıydı.
Ortak çalışmamız meyvesini verdi ve Hadımköy'deki
dev tesisimizi hayata geçirdik. Daha önceleri iki farklı
noktada bulunan, üretim tesislerimizi, bu 30.000 m2
açık alanda kurulu, 12.000 m2'lik kapalı alana sahip
olan yeni fabrikamızda 5 milyon euro yatırım ve 250
yeni istihdam ile tek çatı altında birleştirdik. ” dedi.

Systemair HSK'nın Hadımköy üretim tesisi, 19 Eylül
Perşembe günü Systemair Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Gerald ENGSTRÖM, Systemair HSK Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Vural EROĞLU ve
Systemair HSK Genel Müdürü Sayın Ayça EROĞLU
ile çok sayıda konuğun katıldığı törenle açıldı.
Systemair Genel Müdürü Sayın Ayça EROĞLU,
açılışta yaptığı konuşmada, Systemair'in Türkiye
pazarına iddialı girdiğini belirterek, “Systemair, 2013
itibariyle klima santrali alanında Avrupa'da 2 büyük
satın alma gerçekleştirdi. Hollanda Heating firması ile
Almanya'da imalatı bulunan ve yüksek teknolojide
havuz klima santralleri üreten Menerga firmasını satın
alarak Avrupa klima santrali alanında pazar lideri
olduk. Systemair'in globaldeki bu başarısını biz de
Systemair HSK olarak Türkiye klima santrali pazarında
sürdürüyoruz. 2012 yılını 25,5 milyon Euro ciro ile
kapattık. Hedefimiz ise aksiyel fan ve otopark
fanlarında da Türkiye pazar liderliğini yakalamak.
Ayrıca biz inovatif üretim metodolojileri ve son
teknolojiler ile donatılan Türkiye'nin en teknolojik klima
santrali üretim tesisi ile Türkiye iklimlendirme
sektörünü, dünya iklimlendirme ligine taşıyoruz” dedi.
Systemair'ın tamamen yerli klima santrali imalatı
yapan Türk firması HSK ile 2012 yılında birleşmeleri
sonucunda ilk meyvesini Hadımköy'de açılan bu dev
tesis ile verdiğini belirten Eroğlu, “Systemair,
havalandırma sektöründe Dünya'ya hizmet veren
global bir marka oldu. Systemair'in bugün 44 ülkede
satış ofisleri, 3600 çalışanı ve 19 ülkede 200.000 m²
den fazla üretim alanı bulunuyor. Systemair'in ana
vizyonu dünya havalandırma sektöründe kalite,
bulunabilirlik ve teslim güvenilirliğini üst seviyede
sağlamak ve dünya çapında bir firma olmak. HSK ile
tam da bu noktada yollarımız çakıştı. Systemair ile
HSK olarak Türkiye pazarında birlikte çalışma kararı
aldık. HSK, ürettiği klima santralleriyle yurt içinde ve
yurt dışında hastanelerin, havaalanlarının, alışveriş
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Systemair HSK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sayın Vural Eroğlu yaptığı konuşmada, sektörün 35
sene içindeki gelişimi özetleyerek "Bu kuruluşun
öncelikli amacı bu fabrikadaki ileri teknoloji ile ürettiği
ürünleri Türkiye ile paylaşmak. Burada üretilen
teknolojiyi ve bilgiyi ve kendi mühendislerimizin
yarattığı ürünleri dışarıya satmak, bundan ayrıca
gurur guyuyuoruz. Bu girişimden dolayı Sysytemair
firmasına çok teşekkür ediyoruz. Daima pazara
ürünlerimizi geliştirdik, tatmin edici fiyat ile ürün
üretmeyi ilke edindik. Türkiye Cumhuriyetinin maliye
sistemine istihdam sağlayan döviz getirici çalışmalar
yaptık. Çalışanlarımıza kariyer ve iş güvencesi, iş
sürekliliği sağlamanın öneminin farkındayız.
Tedarikçilerimize yeterli zamanda yeter miktarda
sipariş ve düzgün ödeme vermek durumunda
olduğumuzu biliyoruz. Sermayedarlarımıza onları
mutlu edecek kadar kar vermek zorundayız,
saydıklarımı ilke edindik, bu disiplinlerimiz
Systemair ile paralellik sağladı ve bu konularda
birleştik, bunlar bize çok büyük imkanlar sağladı.
2013 yılının cirosunun %70'ini temin ettik, yıl
sonumuzu rahatlıkla görebiliyoruz. 2011 yılında T.C.
Ekonomi Bakanlığı'ndan aldığımız ihracat
ödülümüzü 2012 yılında da tekrar almaya hak
kazandık. Ve ürünlerimizin %40'ını ihraç ettik, bu
bizim bir yıllık çalışmalarımızın sonucu." diyerek
sözlerine son verdi. Etkinlik, fabrika gezisi ve
davetlilere verilen yemek ile son buldu.

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2013 YIL: 16 SAYI: 62

Sektörden Haberler
Tanıtım: Sektörel Dernekler İş Etik Değerler Danışma Konseyi (İSEDKO)
katılımla bu ilkeleri temel değerler olan
firmalardan oluşmaktadır. Ancak bu konu
sadece bireysel iyi niyetli çabalarla takip
edilebilecek bir konu olmaktan çok daha
önemli olduğu muhakkaktır. Bu değerlerin
korunması, bu değerlerle ilgili farkındalık
yaratılması, uyulmaya teşvik edilmesi ve
izlenmesi sadece şirketlerin insiyatifi ve
kontrolünde değil şirketler ve dernekler üstü
kurumlar tarafından bilinçli aktivitelerle
yönetilmesi gereken bir konu olduğu aşikardır.
Sektörümüzde ISKAV tarafından ilk temelleri
atılan “İş Etik İlkeleri Sertifikası” verilmesi
uygulaması daha geniş bir anlam ve uygulama
ile ISEDKO bünyesine taşınmış ve Dernekler
üstü bir Konsey oluşturulması fikri ile hayata
geçirilmiştir.
Dürüstlük, güvenilirlik, sözünü tutmak, sadakat, adil
olmak, başkalarının hakkını korumak, yasalara karşı
saygılı olmak, vatandaşlık sorumluluğunu yerine
getirmek, en iyinin peşinde olmak, yaptıklarının
hesabını verebilmek, çevreye karşı duyarlı olmak
bireylerin ve toplumların hayat kalitesini, huzurunu,
başarısını ve refahını artırmak için olmazsa olmaz
ilkeler. Aynı ilkelerin iş hayatına yansıması da şirketleri
aynı şekilde kaliteli, huzurlu, başarılı ve refah
kılmaktadır. Bunlardan daha önemlisi şirketlerin
sürdürlebilir başarısına katkı sağlamakta ve
saygınlıklarını artırmaktadır. Günümüz global iş
ortamında şirketlerin ne kadar karlı ve başarılı
olduklarının yanında ne kadar etik ve saygın oldukları
da hissedar değerini artıran en önemli etken haline
gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde etik olmayan
değerlerle sağlanan başarının sürdürülebilir olmadığı
çok acı örneklerle yaşanmış, on yıllarca geçmişe
sahip, dünyanın en büyük ve köklü şirketleri bu
değerlerlerden saptıkları anda kumdan kaleler gibi ilk
dalgada herkesin gözü önünde yok olup gitmişlerdir.
Bundan zarar gören sadece şirketler değil, şirketlerin
çalışanları, bu şirketlerle iş yapan iş ortakları, kredi
veren bankalar, bu bankalarda parası olan küçük
tasarruf sahipleri ve hatta etkilenen ülke
ekonomilerinden dolayı hiçbir suçu ve ilgisi olmayan
toplumun diğer kesimleri bundan zarar görmüş ve
fatura herkes tarafından ödenmiştir.
Sektörümüz açısından bakıldığında ise iş etik
ilkelerine aykırı hareket etmek en başta haksız
rekabetin oluşmasında en büyük etken olarak ortaya
çıkmaktadır. Sektörün toplu olarak kalkınması ve
refahı için yukarıda saydığımız ilkelerin uygulanması
sektörümüzden ekmek yiyen binlerce bireyin herbirinin
menfaatinedir. Sektörümüz bu anlamda çoğulcu bir
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Bu doğrultuda, Isıtma Soğutma Klima
Araştırma Vakfı (ISKAV) üyesi Vakıf, Dernek,
Öğretim Kurumları, Meslek Odaları, Birlik, Enstitü,
ve Kamu Kuruluşlarına etik çalışmalarına katkıda
bulunulmak amacı ile “Isıtma, Soğutma, Klima
Sektör Etik İlkeleri” nin “Isıtma, Soğutma, Klima
Sektöründe Çalışanların Meslek Etik İlkeleri” nin ve
her çeşit İş Ahlakı ilkeleri ile etik standardların
belirlenmesi ve değerlendirilmesi misyonu ile
“ISEDKO” Sektörel Dernekler İş Etik Değerler
Danışma Konseyi ilk toplantısını 15 Ağustos 2013
günü ISKAV Toplantı Salonu'nda gerçekleştirmiş ve
faaliyetlerine başlamıştır.
ISEDKO Yürütme Kurulu Üyeliklerine 2 yıl süre ile;
Levent AYDIN - Başkan
İsmet MURA
- Başkan Yardımcısı
Ozan ATASOY - Sekreter olarak seçilmiştir.
Konsey, Ulusal ve Uluslararası Meslek Odaları,
Meslek Kuruluşları, Birlikleri, Meclisleri, Federasyon
ve Konfederasyonları ile İşadamları Dernekleri,
Sektör Dernekleri ve Vakıfları, Üniversite ve Öğretim
Kurumları ve benzeri oluşumlar ile işbirliği yaparak;
etik değerler konusunda onlara hizmet verebilecek,
onları destekleyecek, onların uygulamalarını
izleyecektir. Derneklerin ve diğer kuruluşların
Yönetim ve Onur Kurullarından, tüzel ve özel
kişilerden gelecek istekleri inceleyip önerilerini rapor
halinde gönderecek; Derneklerden araştırma
yapmalarını isteyebilecektir. Gerektiğinde tavsiye
niteliğinde kararlar alabilecektir. Konsey, çalışma
ilkelerini tespit edip ayrıca ilan edecektir.
Detaylı bilgi için; iskav@iskav.org.tr
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Ürün Tanıtımı
Mitsubishi Electric'ten Klima Teknolojisinde Zirve: Yeni Kirigamine Serisi
eden üstün Natural Flow yani Doğal Hava Esintisi
teknolojisidir.
Natural Flow'un İlham Kaynağı Kirigamine
Tepeleri
Yeni Kirigamine Tepeleri'nin doğal rüzgar frekansları
referans alınarak, rahatlatıcı ve neredeyse fark
edilemeyen hava akımları yaratılmıştır.
Hem Isıtmada Hem Soğutmada A+++ Enerji
Sınıfında

Çift Kanat Teknolojisi Her Yerde Konfor

Yeni Kirigamine Serisi, Avrupa'da 2013 yılı itibariyle
uygulanmaya başlanan, Türkiye'de de 1 Ocak 2014
tarihinde uygulanmaya başlanacak yeni yönetmelikle
belirlenen Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre, hem
ısıtmada hem soğutmada A+++ enerji sınıfındadır.

Yeni Kirigamine'nin çift kanat teknolojisi ile sağ ve sol
flaplarını ayrı ayrı hareket ettirerek hava akımını
odanın geniş bir alanına yönlendirebilir. Böylece iki
farklı yerde oturan kişiye aynı anda konforlu bir
ortam sağlar.

Herkese Her Yerde Aynı Anda Konfor Sunan
Özellik: 3D i-see Sensör

Plasma Quad Filtre Sistemi

Kişiye özel konfor ihtiyacına önem veren Mitsubishi
Electric MSZ-FH serisinin ileri düzeyde enerji
tasarrufunu destekleyen ve sağlıklı ortamlar yaratan
özelliği, uzak noktalardaki sıcaklığı 3 boyutlu olarak
ölçen ve kızıl ötesi ışınlarla tarayan 3D i-see
Sensör'dür. Odada hiç kimse olmadığında klimanız
otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçer ve güç
tüketimi 10 dakika sonra %10, 60 dakika sonra da %20
azaltılır. Sensördeki 8 adet dikey olarak
konumlandırılmış göz, insanların odada nerede
bulunduklarını belirler. Bu sayede, hava akımının
insanlara doğrudan çarpması engellenerek,
üzerlerinden akacak şekilde yönlendirilmesi mümkün
olur. Yada tercihe göre hava akımı doğrudan insanların
bulunduğu yere yönlendirilir.

Yeni Kirigamine Serisi'nde bulunan Plasma Quad
filtre sistemi, güçlü bir perdeye benzeyen elektriksel
alanı kullanarak hava girişi boyunca bakteri ve
virüsleri nötralize eder. Alanın standart yuvarlak
formu, daha yassı bir forma dönüştürülerek tüm
yüzey kontrol altına alınır.
Üstün Isıtma Performansı
MUZ-FH VEHZ, -25°C'ye kadar düşük dış ortam
sıcaklıklarında da çalışmaya devam eder.
Donma Önleyen Isıtıcı Donanımı Standart (VEHZ)
Bu standart donanım, drenaj tavasının
donmasından kaynaklanan kapasite düşümünü ve
defrost kesintilerini önler.

Dolaylı Hava akımı (Indirect Airflow)
Konforunuz için Geliştirilmiş Sessiz Çalışma
Hava akımının çok kuvvetli veya doğrudan hissedildiği
durumlarda, dolaylı hava akımı ayarı kullanılabilir.
Örneğin soğutma esnasında hava akımının yönünü
değiştirerek üşümeyi engeller.

Yeni Kirigamine insan kulağının neredeyse
algılayamayacağı bir ses seviyesi ile yıl boyunca
ideal bir iklimlendirme sağlar.

Doğrudan Hava Akımı (Direct Airflow)
Bu ayar, sıcak (soğuk) bir günde içeri girildiğinde hızlı
konfor sağlamak amacıyla, hava akımını doğrudan
insanlara yöneltmek için kullanılır.
Natural Flow (Doğal Hava Esintisi)
Sağlıklı bir ortam yaratmanın temel öğelerinden biri
doğallık hissi veren hava akımıdır. Mitsubishi
Electric'in bunun için çözümü, hava akımını kontrol
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Ürün Tanıtımı
Akıllı ve Ekonomik Klima Zhara, Dört Mevsim Konfor Sağlıyor
Üstün enerji tasarrufu sağlayan yeni modelleri ile kullanıcısının beğenisini toplayan
Daikin, performansı ile göz dolduran Zhara serisi klimaları ürün gamına kattı.
Daikin inverter klimalar gibi en yüksek performansı en az enerji ile sağlayan Zhara, hem
ısıtma hem de soğutma amaçlı kullanımı ile dört mevsim konfor yaşatıyor.
Isıtma ve soğutma sektörünün dünya lideri Daikin,tüketici ve çevre dostu ürünlerini
Türkiye'de tüketiciyle buluşturmaya devam ediyor. Sıcak yaz günlerinde olduğu kadar
her mevsim kullanıcısının yanında olan tüketici dostu Daikin, Zhara serisi klimalar ile
dört mevsim kullanım keyfi sunuyor.
Daikin, A enerji sınıfı Zhara serisi inverter klimalar, üstün teknolojik özellikleri ile dört
mevsim konfor, üstün tasarruf özellikleri ile ekonomik kullanım olanağı sağlıyor. İç ünite
tasarımından yola çıkılarak kullanıcı konfor seviyesini artırmak amacıyla 22 db
seviyesine inerek,bir yaprak hışırtısı kadar sessiz çalışan Zhara serisi klimalar, 20
dakika gibi kısa bir sürede bulunduğu ortamı hızlı bir şekilde ısıtıyor ya da soğutuyor. Toz partikül filtresi ile
hijyen özelliğini barındıran Zhara serisi klimalar, özel nem alma moduyla oda sıcaklığında bir değişiklik olmadan
nem seviyesini düşürüyor.
Otomatik salınım modu ile havanın ortamda homojen dağılımını sağlayan Zhara serisi klimalar, fan olarak
kullanılabilme özelliği ile ısıtma ya da soğutma yapmadan sadece vantilatör olarak çalışabiliyor. Daikin markalı
inverter klimalar gibi en yüksek performansı, gereken en az enerji düzeyi ile yakalayan Zhara serisi klimalar, her
iklimde ideal ortam şartları sunuyor. Inverter teknolojisi sayesinde ne zaman çalışması, ne zaman durması
gerektiğini kendi anlayan Zhara, bekleme (stand-by) modunda yüzde 80'e varan enerjji tasarruf sağlıyor.

Yeni Modüler POKER Serisi Soğutma Grubu ve Heat Pump'lar Üntes'ten
POKER serisi soğutma gruplarını diğerlerinden ayıran en
temel özellik, 60oC'ye kadar sıcak su üretebilmesi ve
özellikle genişleme projeleri için kompakt boyutları
sayesinde moduler taşınarak montajlarının yapılabilmesi.
Geliştirilmiş dizaynı sayesinde ve verimli soğutucu
akışkan özellikleri ile (R-410A) ve opsiyonel ekonomizer
teknolojisi ile ESEER: 4,40 verimlere ulaşıyor ve alanında
en yüksek verim değerlerini yakalıyor ve yıl boyu tüketilen
enerji miktarlarını en aza indiriyor.
EC kondanser fanları ile daha sessiz ve ultra kapasite
kontrol imkanlarını da beraberinde getiren POKER serisi
soğutma grupları, EUROVENT performans doğrulama
testlerinden de başarıyla geçti.
ARIZA DURUMUNDA AYRIL (IDLE ON FAIL): Modüler dizaynı sayesinde herhangi bir modülünde arıza olsa
bile, diğer modüller sistemden ayrılarak ünite çalışmaya devam ederken, sistem gelişmiş arıza yönetim
fonksiyonu ile servis personelini kendi kendine çağırıyor.
PAYLAŞIMLI BİLGİ SİSTEMİ (THE SIM - Shared Information Management): Her bir modül diğerleri ile
iletişimde iken atanan master yapı sayesinde grup çalışma sıralamasını sağlayarak daha yüksek EER ve
ESEER değerlerinin algoritmasını yapıyor.
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Ürün Tanıtımı
DemirDöküm Ürünleri ABD'de Ödül Aldı
yeni teknolojiler, şirketler, hükümetler, kurumlar,
araştırma programları ve bireyleri karbondioksit
salımının azaltılması, doğal kaynakların korunması,
geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşamın ve çevrenin
kalitesinin artırılması, ekonomik kârlılık ve çevre
ekonomisi gibi alanlarda çevreye yaptıkları katkılar
üzerinden derecelendiriyor.

DemirDöküm Nitromix Kombi ve Roll Bond
teknolojisiyle üretilen güneş kolektörleri “Green Good
Design Ödülü”ne layık görüldü. Nitromix kombi
dünyada bu ödülü kazan ilk kombi olma özelliğini
taşıyor.
Green Good Design Ödülü, ABD'de 2009 yılından bu
yana daha yaşanılabilir bir çevre için sürdürülebilir
tasarımın önemine tüm dünyanın dikkatini çekmeyi
amaçlıyor.
Chicago Athaneum Müzesi'nin liderliğinde oluşturulan
jüri, katılan projeleri; mimari, ürün ve grafik tasarımı,

Tüm dünyadan, binlerce proje ve tasarımın
değerlendirildiği bu yarışmaya katılan DemirDöküm,
Nitromix kombi ve Roll Bond teknolojisiyle üretilen
Sunroll Güneş kolektörü ürünleriyle binlerce ürün
arasından çevreci ürün kategorisinde ödüle layık
görülen 47 ürünün arasındadır.
DemirDöküm bu yıl, Endüstriyel Tasarım ve Ar-Ge
Bölümleri tarafından %100 Türk tasarımı ve yerli
üretimiyle yaratılan Atron ve Nitromix'le dünyanın en
prestijli endüstriyel tasarım ödülü olan GOOD
DESIGN ödülünü de kazanmıştır.

%17 İlave Tasarruflu Yoğuşma Teknolojisi İle Econcept Tech ve Yüksek Verim
Sağlayan Çelik Kazanlar TR G Serisi Tüketicilerin Tüm Beklentilerini Karşılamayı Vaat
Ediyor
Tasarruflu ve doğa dostu
ürünleriyle tüketicilerinin tüm
ihtiyaç ve beklentilerini
karşılamayı hedefleyen
Ferroli, doğa dostu duvar tipi
yoğuşmalı kombi Econcept
Tech ile yüzde 109 ve yeni TR
G çelik kazanlar merkezi
ısıtma sistemlerinde yüksek
verimlilik ve konfor sunuyor.
Econcept Tech serisi tüm
kapasite aralıklarında yüksek
verim sağlarken, premix
teknolojisiyle de çevreye
yayılan gaz salınımını minimuma düşürerek doğayı
koruyor.
Ayrıca cihaz, güneş enerji sistemleri ile tam uyumlu
çalışarak kullanım suyu temininde de yakıt tasarrufu
sağlayabiliyor. Tasarımdaki ince dokunuşların yanı sıra
çalışma performansı konusunda da öne çıkan
Econcept Tech, akıllı LCD ekranıyla arıza bildiriyor.
Modülasyonlu, uzaktan kumandalı, on-off oda
termostatları ve dış hava sensörüne bağlanabilme
olanağı (opentherm protokolünü desteklemektedir) ve
kaskad kullanıma uygunluğu ile de çok fonksiyonlu bir
cihaz.
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Ferroli, yeni TR 2G ve TR 3G çelik kazanları ile
merkezi ısıtma sistemi ürün gamını daha da
zenginleştirmektedir.
TR G yer tipi çelik kazanlar, 2 ve 3 geçişli olmak
üzere, iki farklı model seçeneğine sahiptir. Tüm TR G
kazan modelleri (ve tüm kapasiteler) için standart
çalışma basıncı 4 bar olup, talep edilmesi
durumunda 6 bar çalışma basıncına sahip kazanlar
da üretilebilmektedir.
Kullanılan sulu ön kapak sistemi ve kazan dizaynı
sayesinde TR G kazanların verimi diğer kazanlara
göre çok daha yüksektir. Bu sistemle TR 2G 2 geçişli
kazanlar %94.5, TR 3G 3 geçişli kazanlar ise
%95,2'ye varan (%30 kısmi yükte) verim değerlerine
sahiptirler. (TSE EN 303-1, 303-3, TSE 497 göre) TR
G serisi kazanlar TSE ve CE belgelerine sahiptir.
TSE belgesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Pendik Isı laboratuvarında yapılan testler
sonucunda alınmıştır. TR G kazanlar imalat
hatalarına karşı, 3 Yıl garanti süresine sahiptir.
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Kümelenme
Kümeler ve Uluslararasılaşma

Ekonominin küreselleşmesi, kapitalist serbest piyasa
ekonomisinin, rekabetin, üretim ve tüketim ilişkilerinin
ulus-aşırı hale gelmesidir. Ekonomik ilişkilerin
uluslararasılaşması ise küreselleşmeyi tarif etmek için
tek başına yeterli değildir.

bilgi, üretim, teknoloji, ar-ge, finansman, pazarlama,
tedarik konularında işbirlikleri yapmak kümelerin
çalışma şeklinin doğal bir parçası olmuştur.
Küçük firmalar, endüstriyel kümeler içersinde diğer
firmalara göre daha hızlı büyüdüğünde ve
uluslararası pazarlara diğerler firmalar aracılıyla
dolaylı olarak katıldığında, temel olarak bunun
nedeni, son derece ilerici işletmeler ve elverişli ortam
içersindeki girişimci çabaları ve uluslararası
uyumlarıdır.
Bu, girişimci çabaların, kurumsal özelliklerinin ve
çevreye uyumun bağıdır. Bu bağ, küçük girişimleri,
kendi kuruluşları ile ve endüsteriyel kümelenme
uzantısıyla küresel pazarlara girişine yönlendirir.
(Etemad, 2004: 14)

Ekonominin neden uluslararası hale geldiği sorusunun
cevabı şu faktörlerde gizlidir: (Dikkaya ve Deniz,
2006:164)
 Yerel üretimin yetersiz oluşu: Kaynak dağılımının
dengesizliği, teknik eleman eksikliği ve farklı
gelişmişlik seviyelerinin varlığı,
 Uluslararası fiyat farklılıkları: Maliyetlerin farklı
olması
 Mal farklılaşması: Bireysel tatmin ile ilgili bir
konudur.
Bu sebeplerden dolayı ekonomik ilişkiler uluslararası
hale gelmiş ve uluslararası ticaret doğmuştur.
Küreselleşmenin dünya ticaretini, ekonomik ilişkileri ve
iş yapma şeklini değiştirmesiyle yerelliğin öneminde
büyük ölçüde değişiklikler yaşanmıştır.
Bölgesel rekabetçi özelliklere dayalı kümelenme
mantığı da bunun sonucunda küreselleşmenin
getirdiği sınırlar ötesi iş yapma şekliyle birlikte önemli
bir değişimi yaşamıştır.
Açıkçası; rekabetçi olabilmek için bölgesel rekabetçi
özelliklerden sonuna kadar tam anlamıyla
faydalanırken bir yandan da uluslararası pazarlarda
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Bu noktada, kümelenme modelinin bilinen
örgütlenme modellerinden farklı bir yaklaşım
getirdiği görülmektedir. Aynı üretim kolunda faaliyet
gösteren işletmelerin dış ticarette yeni bir tüzel
kişiliğe sahip tek bir şirket modeli altında bir araya
gelmelerinden ziyade, kümelenme modelinde,
işletmelerin bu modelle herhangi bir yasal bağı
olması gerekmemekte, her işletme kendi tüzel
kişiliğini ve mali bağımsızlığını devam ettirirken, bir
yandan da diğer işletme ve kümeyi destekleyici
kuruluşlarla aynı amaç doğrultusunda işbirliğinde
bulunarak, ortak proje ve faaliyetler
yürütebilmektedir. (Akalın, 2011:1)
Kümelenme modeli, istihdam, üretim ve ihracat artışı
ile ekonomik büyümeyi olumlu yönde
etkileyebilmekte, rekabetçi olunan alanlarda
uzmanlaşılmasını ve uluslararası alanda farklılık
yaratmasını sağlamaktadır.
Görüldüğü gibi, kümelerin uluslararasılaşması ile
birçok konuda büyük faydalar da ortaya çıkmaktadır.
Avrupa Komisyonu, "İşletmeler ve Sanayi Genel
Müdürlüğü, PRO INNO Europe ve Europe INNOVA
projeleri kapsamında desteklenen European Cluster
Policy Group çalışması kapsamında (European
Commission DG ENTR-D2 Unit, 2009) hazırlanan ve
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Kümelenme
Nisan 2009 tarihinde Brüksel'de “Suppport for
Innovation-Yenilikçilik için Destek” başlığı altında
tanıtılan raporda kümeler için saptanmış olan
uluslararası işbirliği alanları aşağıda belirtilmiştir:
(Kunt, 2010:55-56)

 Üretim tesislerinin kurulması,
 Dış kaynak kullanımı ve alt yüklenici sisteminin
kurulması

Araştırma-Geliştirme:

Pazara Giriş ve Uluslararasılaşma:

 Ortak AR-GE
 Yeteneğe ve araştırma altyapısına ulaşmak
 Ortak fiziksel veya sanal araştırma tesisleri kurmak

 Pazarı test etme, pazar bilgisi, ekonomik bilgiye
ulaşma
 Hızlı büyüyen firmalar için uluslararası pazarlara
ulaşma
 KOBİ'lerin uluslararasılaşmasına destek olacak
ortak araçların oluşturulması
 Uluslararası pazarlara açılma, dağıtım anlaşmaları
 Ortak pazarlama faaliyetleri

Yenilikçilik:
 Teknoloji transferi
 Finansa ve işbirliğine ulaşmak
 Ortak yeni veya daha iyi destek hizmetleri
geliştirmek ve bilgi ve çalışan değiştirmek
 Pilot ürünler gibi ortak teknolojik gelişmeler
sağlamak, projeler başlatmak
 Pazar ve yatırımcı geliştirmeyi hedefleyen
ekonomik boyutlu çalışmalar yapmak
 Pazarın çoklanması
 Lisans ve fikri hakların korunması ve transferi

Üretim:

E
S E M
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ÖZET
Bu makalede boru içi yoğuşma ısı transferi
katsayısının hesaplanmasında kullanılan
korelasyonların kesinliği tartışılmıştır. R134a, R717 ve
R600a gazları, test akışkanları olarak kullanılmıştır.
Değişik araştırmacılardan elde edilen deneysel veriler
makalede sözü edilen korelasyonlara uygulanarak
o p t i m u m s o n u c a u l a ş ı l m a y a ç a l ı ş ı l m ı ş t ı r.
Korelasyonlar karşılaştırıldığında R134a gazı için
makalede adı geçen her korelasyonun deneysel
verilerle uyumlu olduğu görülmüştür. Diğer soğutucu
akışkanlara göre farklı termofiziksel özelliklere sahip
olan R717, korelasyon karekteristiklerinin dışına
çıkmış ve %300'lere varan hata oranlarına (%103
standart sapma) ulaşmıştır. R600a ise maksimum %
26.789 standart sapma değerlerine ulaşarak ortalama
bir yaklaşımda bulunmuştur. Bütün bu verilerin
ışığında akış rejimi bazlı korelasyonların diğerlerine
göre daha başarılı olduğu ve bilim adamlarının akış
rejimli denklemler üretmesi gerektiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Soğutucu akışkanlar, Boru içi
yoğuşma, Cavallini korelasyonu

1. GİRİŞ
Yoğuşmalı ısı transferi iklimlendirme, ısı pompası
uygulamaları, soğutma ve klima sistemlerinin
tasarımında büyük bir öneme sahiptir. Günümüzde
değişik alternatif soğutucu akışkanlar soğutma
sistemlerinde kullanılmaktadır. R134a, 90'lı yıllarda
ozon tabakasına zararlı olduğu için birçok ülkede
kullanımı yasaklanan R12 gazının yerine kullanılmak
üzere üretilmiştir. Üretim amacına uygun olarak ozon
tabakasına herhangi bir zararlı etkisi yoktur. R717
(Amonyak) soğutma sanayinde özellikle buz üretimine
,soğuk depolama tesislerinde soğutucu akışkan olarak
kullanılmaktadır. Zehirleyici etkisinden dolayı tiyatro,
sinema ve okul gibi toplu yaşam ortamlarının soğutma
sistemlerinde genellikle uygulanmaz. Küçük soğutma
yükleri için pek elverişli değildir. Bundan dolayı
iklimlendirme sistemlerinde genellikle kullanılmaz.
R600a (izobütan) ise doğalgaz ve petrol rafinerisinden
elde edilmektedir. Hidrokarbon özelliğinden dolayı
doğayla barışıktır. Ev tipi buzdolaplarında, ticari
soğutucularda ve poliüretan üretiminde şişirici olarak
kullanılmaktadır.
Boru içinde yoğuşma genel olarak yatay ve dikey boru
d ü z e n l e r i n d e m e y d a n a g e l m e k t e d i r. B o r u
düzenlemelerinde meydana gelen ısı transferi
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değerleri boru içindeki akış düzeninin ve yukarıda
adı geçen soğutucu gazların birer fonksiyonudur.
Yatay borulardaki local ısı transferi katsayılarını
elde etmek için geçmişten günümüze bir çok
korelasyon oluşturulmuştur. Bu korelasyonların
çoğu akış rejimlerinin bir fonksiyonu olarak
hazırlanmıştır. Akış rejimlerinin en iyi gözlemlendiği
boru düzeni yatay borulardır. Yatay borularda
meydana gelen yoğuşmalı ısı transferi ile ilgili birçok
araştırmacı çeşitli çalışmalarda bulunmuştur.
Cavallini ve arkadaşları tarafından yapılan bir
çalışmada boru içinde ve boru dışında yoğuşmalı ısı
transferi ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmıştır.
Ayrıca sanayide yoğuşturucuların ısıl tasarımları ile
ilgili sonuçlar sunulmuştur [1].
El Hajal ve arkadaşları ise yatay borular için yeni akış
düzeni haritası bazlı yoğuşmalı ısı transfer modeli
geliştirmişlerdir [2,3]. Cavallini ve arkadaşları başka
bir çalışmada ise lokal ısı transfer katsayısı ve
basınç düşümü değerlerini, farklı soğutucu
akışkanlar için (R134a, R125, R410A, R236ea, R32)
yatay boruda yoğuşma durumu içinde deneysel
olarak incelemişlerdir [4]. Jung ve arkadaşları
tarafından yapılan bir çalışmada ise yoğuşmalı ısı
transfer katsayısı farklı soğutucu akışkanlar için
R12, R22, R32, R123, R125, R134a ve R142b
deneysel olarak hesaplanmış ve bununla ilgi
korelasyonlar oluşturulmuştur[5].
Park ve Hrnjak, 8.1 mm çaplı tüplerde ve 35⁰C
doyma sıcaklığında NH3 üzerinde testler
yapmışlardır. Yapılan testler sonucunda, NH3 bazlı
yoğuşma ısı transferi ve basınç düşümü
korelasyonları oluşturulmuştur. [16]

2. YÖNTEM VE METOD
Yatay borularda yoğuşmalı ısı transferi için bir çok
korelasyon önerilmiştir. Bu korelasyonlar yerçekimi
ve zorlanmış konvektif etkilerin dikkate alınmasıyla
oluşturulmuştur. Yüksek kütlesel hızlarda (G>400
[kg/m2s]) ısı transferi karakteristiği zorlanmış taşınım
belirlerken orta seviyedeki kütlesel hızlarda (100<
G<400) bu etki eşit derecededir. Düşük kütlesel
hızlarda (G<100 [kg/m2s]) ise yerçekimine bağlı
etkiler baskındır. Düz borular için oluşturulan
korelasyonlar aşağıda verildiği gibidir.
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2.1. Akers Korelasyonu
0 < x <1 buhar kalitesi aralığı G < 200 [kg/m2s] kütlesel hızlariçin oluşturulan korelasyon

hD
 C RenT P PrL1 3
kL

(1)

Denklemiyle hesaplanır. Burada ReT P çift fazlı Reynolds sayısıdır ve denklem 2 ile verilmiştir.
ReTP 

G 1  x   x  L G  D
L

(2)

C ise sabittir ve denklem 3 ifade edilmiştir [6].

C  0.0265 , n  0.8 ReT P  50000
C  5.03 ,

(3)

n  0.33 ReT P  50000

2.2. Shah Korelasyonu
Zorlanmış taşınım temelli oluşturulan bu korelasyon Dittus-Boetler [7] denkleminin bir fonksiyonu olarak
tanımlanmıştır [8].
0.04

h
3.8x 1  x 
0 ,8
 1  x  
hLO
Pr 0.38
0.76

(4)

2.3. Dobson ve Chato Korelasyonu
Bu korelasyon R12, R22 ve R134a veritabanları kullanılarak oluşturulmuştur. Çalışma şartları x=0.1-0.9 buhar
kaliteleri, D=3.14 7.04 mm boru çapları arasında değişmektedir. Burada G>500 [kg/m2s] iken ısı transferi
katsayısı

Nu 


hD
2.22 
0 .8
0.4
 0.023 Re L PrL 1  0. 89 
kL
X 


(5 )

tt

2

şeklindedir. G<500 [kg/m s] Değiştirilmiş Froude sayısının (Fr*) büyüklüğüne göre Nusselt sayısı değerleri
değişmektedir. Fr* > 20 iken denklem (5) kullanılmıştır, Fr* <20 durumunda ise (6) denklemi ile ifade edilmiştir
[9].

GaL PrL 
hD 0.23Re0.12
GO
Nu 


0 ,58 
kL 1 1.1X  JaL 
tt

0.25

c 
  
 1  L  0.0195Re0.8
PrL0.4 1.376  1c 
L
X 
   

(6)

2

tt

2.4. Cavallini Korelasyonu
R22, R32, R125, R410, R134a ve R407C akışkanlarının veritabanlarından oluşturulan bu korelasyonda
Pr<0.75, D>2 mm. (ρL/ ρG)>4 sınırlamalarını içermektedir.
Diğer akış rejimleri için oluşturulan ısı transferi katsayıları değerleri tabakalı ve halkalı akış rejimlerinin
interpolasyonu sonucu oluşmuş sayısal değerlerdir. Cavallini korelasyonu için hazırlanan yoğuşmalı ısı transferi
rejimleri Şekil 1' de gösterilmiştir.
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Traviss ve arkadaşları tarafından boyutsuz sıcaklık (T+ ) için denklem (13) ifade edilmiştir.

Ti   0.707 PrL Re0.5
L


T  5PrL  5ln 1  PrL 0.09636Re0,585
 1
L

0,812
5PrL  5ln 1  PrL   2.5ln 0.00313Re L

Re L  50
50  ReL  1125

(13)

Re L  1125

Soliman ve arkadaşları tarafından çift faz çarpanı (Φv) için [10]

V  1  2.85 X tt0.523

(14)

değeri önerilmiş ve denklem (15) ile ifade edilmiştir [11].

Nu 

hD
kL

 0.15

V PrL Re 0.9
L
X tt

(15)

Ti 

2.6. Tang Korelasyonu
R410, R134a ve R22 için hazırlanan korelasyon değiştirilmiş Froude sayısı Fr*>7 iken
0.836

x  

0.4
Nu  0.023 Re0.8
Pr
1

4.863

ln
P



L
L 

r
1  x  



(16)

denklemi ile elde edilir. Değiştirilmiş Froude sayısı
1 .5
0 .03 9


  1 
1.59 1  1.09 X tt
0.025ReL 
 
 ReL  1250
X tt


  Ga 
Fr  
1.5
0.039

  1 

1.0 4 1  1.09 X tt
1.26 Re L 
 
 ReL  1250
X tt

  Ga 


(17)

ile elde edilebilir. Burada sıvı Reynolds sayısı (ReL) denklem (18) ile ifade edilmiştir.

Re L 

G 1  x  D

(18)

L

2.7. Cavallini-Zecchin Korelasyonu
Halkasal akış modeli uygulanarak oluşturulan korelasyon zorlanmış tasınım denklemleri temellidir. R12, R113
ve R22 akışkanlarının veritabanları ele alınarak denklem (19) ile verilen eşitliğini önerdi [13].





1  x   0.5  1 
Nu  0.0344 Re 0.83
L
L
V



0.82

PrL0.35

(19)

3. TARTIŞMA
Şekil 2'de Cavallini ve arkadaşları [13] tarafından elde edilen deneysel veriler yukarıda verilen korelasyonlarla
karşılaştırılmıştır. Bahsi geçen korelasyonlar benzer kareketeristik gösterse de Shah [8] korelasyonu diğerlerine
göre R134a için daha iyi bir performans göstermiştir. Şekil 3'te Şekil 2'deki ölçümler baz alınarak bir
normalizasyon grafiği oluşturulmuştur. Hesaplanan değerlerin deneysel verilere oranını gösteren bu grafikte
Shah[8] korelasyonu'nun üstünlüğü açıkça görülmektedir.
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Şekil 2.R134a soğutucu akışkanı için
korelasyonların karşılaştırılması

Soğutma sistemlerinde geçmişten günümüze önemli bir rol oynayan amonyak(NH3) gazı zehirli bir gaz olmasına
rağmen 0 ODP (Ozon tabakasını delme potansiyeli ) ve 0 GWP (Küresel ısınma potansiyeli) özellikleri ile
çevreye faydalı gazlar sınıfında yer almaktadır. Düşük sıcaklıkta gerçekleşen uygulamalarda özellikle CO2/NH3
kaskat sistemlerinde NH3 yüksek sıcaklık tarafında yer almakta ve ısı bu gaz tarafından dışarı atılmaktadır.
Dizayn mühendisleri için 40⁰C civarındaki yoğuşma sıcaklıkları kritik değerler taşımaktadır. Yukarıda verilen
korelasyonlar genellikle R-12, R-22, R134a deneysel verileri baz alınarak oluşturulan denklemler oldukları için,
amonyağın performansı birçok araştırmacı için soru işaretidir. Bunun yanında amonyağın termofiziksel
özelliklerinin diğer soğutucu akışkanlara göre çok daha farklı olduğu bilinmektedir. Tablo 1 bu makalede bahsi
geçen soğutucu akışkanların bulunduğu şartlardaki termofiziksel özelliklerini göstermektedir. Görüleceği üzere
NH3 'ün termofiziksel davranışı diğerlerinden daha farklıdır. Bu farklılık sonucunda, bu gazın önerilen
korelasyonlar sonucunda bize vereceği ısı transferi katsayısı değerleri merak konusudur.
Komandiwirya ve arkadaşları[15] tarafından yapılan deneyler sonucunda elde edilen veriler ile önerilen
korelasyonlar Şekil 4' te karşılaştırılmıştır. Şekil 5 ise normalizasyon grafiğini vermektedir. Şekil 4'te görüldüğü
üzere, amonyağın termofiziksel özelliklerinin göstermiş olduğu davranış korelasyon karekteristiklerine
yansımıştır. Önerilen hiçbir korelasyon iyi bir tahminde bulunamamıştır. Çeşitli bilim insanları NH3 bazlı
korelasyonlar oluşturmuştur. Park ve Hrnjak [16] tarafından NH3 için oluşturulan korelasyon sonucunda tatmin
edici değerler elde edilmiştir.
Hidrokarbon temelli soğutucu akışkanlara bir örnek olan R600a, Lee ve Son [17] tarafından test akışkanı olarak
kullanılmıştır. Test edilen düzenekte elde edilen deneysel veriler alınmış ve Şekil 6' da önerilen korelasyonlar
ile karşılaştırılmıştır.

Şekil 3.R134a için normalizasyon
gösterimi
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Tablo1.Makalede adı geçen soğutucu akışkanların deney şartlarındaki termofiziksel özellikleri

Yoğunluk(kg/m3)
Entalpi(kj/kg)
Öz ısı (kj/kgK)
Viskozite(Pa.s)
Isı ilet. kat.(W/m.K)
Yüzey gerilimi(N/m)
Kritik basınç(MPa)
Doyma Basıncı(MPa)

R134
( Doyma özel. 40 °C)

(Doym a özel. 35 °C )

(Doyma özel.40 °C)

R600a

Sıvı
Gaz
1146.7
50.075
256.41
419.43
1.498
1.145
163.4e-6
12.55e-6
74.7e-3
15.44e-3
6.13e-3
4.0593
1.0166

Sıvı
Gaz
587.4
10.4515
366.07
1488.4
4.8775
3.375
119.55e-6
10.16e-6
458.3e-3
27.58e-3
21.7e-3
11.33
1.3512

Sıvı
Gaz
530.0
13.66
297.03
608.43
2.553
1.949
128.2e-6
7.9e-6
83.7e-3
18.53e-3
8.41e-3
3.64
0.53099

NH3

Şekil 4.NH3 için yapılan korelasyon
karşılaştırılması

Şekil 5.NH3 için oluşturulan
normalizasyon grafiği
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Şekil 6.R600a için deneysel verilerin
korelasyonlarla karşılaştırılması

Grafikte görüldüğü üzere önerilen bütün korelasyonlar R600a için benzer karekteristik göstermektedir. Fakat
Akers korelasyonu[6] ve Cavallini korelasyonu[14] diğer korelasyonlara göre daha iyi bir tahmin değeri
sunmuşlardır. Korelasyonların istatistiksel olarak incelenmesi Tablo 2' de sunulmuştur.
Ortalama Mutlak Sapma(O.M.S), Ortalama Sapma (O.S) ve Standart Sapma (S.S) değerleri makalede adı
geçen soğutucu akışkanlar ve korelasyonlara uygulanmıştır. N deneysel veri adedi olmak üzere bu denklemler
aşağıda tanımlanmıştır.
2
 N h
  100
tah min,i  hdeneysel , i

S .S .   
  
hdene yse l,i
 i 1 
  N


N h
h
O.M .S    tah min,i deneysel ,i
hdeneysel ,i
 i 1

 100

 N

 N htah min,i  hdeneysel ,i  100
O.S   

hdeneysel ,i
 i 1
 N
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(20)

(21)

(22)

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2013 YIL: 16 SAYI: 62

Makale
Tablo 2.Denklemlerin istatistiksel analizi

Korelasyon
Traviss
korelasyonu

%
S.S
O.M.S.
O.S

R134a
5.39712
13.1344
13.1344

R717
46.1171
93.2009
93.2009

R600a
17.8631
48.1996
-21.7837

Tang
korelasyonu

S.S
O.M.S
O.S

5.38113
12.7391
4.00583

46.0753
84.9230
84.9230

21.6642
57.8559
-14.4939

S.S
O.M.S
O.S

3.20432
7.56903
4.09557

35.4805
70.2787
70.2787

17.9358
49.1712
-23.2801

Haraguchi
korelasyonu

S.S
O.M.S
O.S

8.40307
18.57643
6.20704

103.2118
213.3572
213.3572

26.7890
81.6029
81.6029

Dobson ve Chato
korelasyonu

S.S
O.M.S
O.S

9.10924
23.9959
-2.82005

57.1537
121.8553
121.8553

16.7727
43.4546
-0.6579

Cavallini(2001)
korelasyonu

S.S
O.M.S
O.S

6.03750
14.6613
-14.6613

33.8027
68.5955
68.5955

12.1624
49.3167
4.2384

S.S
O.M.S
O.S

13.09974
34.39712
-34.39712

34.7830
75.8556
75.8556

13.6070
47.6270
24.5674

S.S
O.M.S
O.S

6.59016
15.63426
15.63426

56.3657
116.9789
116.9789

19.5560
49.8136
-13.8650

Shah
korelasyonu

Akers
korelasyonu

Cavallini(1974)
korelasyonu
4. SONUÇLAR

Bu makalede, düz borular için oluşturulan yoğuşma ısı transferi korelasyonları R134a, R717 ve R600a test
akışkanları kullanılarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda R134a soğutucu akışkanı için bahsi
geçen korelasyonların deneysel verilere yaklaşık sonuçlar verdiği görülmüştür.
R717, genelden farklı termofiziksel özelliklerinin sonucu olarak , uygulanan korelasyonlara cevap verememiş
ve beklenen standartı yakalayamamıştır. Korelasyonlar R600a soğutucu akışkanına uygulanmış ve R134a için
elde edilen sonuçlar yakalanamasa bile deneysel verilere belli oranda yaklaşabilmiştir. İstatistiksel analiz
sonucunda R134a için Shah korelasyonu[8] diğer korelasyonuna göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.
R717 ve R600a soğutucu akşıkanları için Cavallini korelasyonunun[14] üstünlüğü göze çarpmaktadır.
Oluşturulan yeni nesil korelasyonlar akış rejimi bazlı ve her soğutucu akışkan için özel olarak
hazırlanmaktadır[16],[18]. Yazarların gelecek çalışmaları, akış rejimi bazlı korelasyonların değişik şartlardaki
uygulamalarının araştırılması üzerine olacaktır.
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SEMBOLLER
Cp
D,d
Fr
g
G
Ga
hf , hc
Ja
k
Nu
Pr
q
Re
Ti+
x

= Öz ısı [J/kgK]
= Boru çapı [m]
= Froude sayısı[-]
= Yerçekimi ivmesi [m/s2]
= Kütlesel hız [kg/m2s]
= Galileo sayısı [-]
= Film ve konvektif ısı transferi katsayısı [W/m2K]
= Jacob sayısı
= Isı iletim katsayısı [W/mK]
= Nusselt sayısı [-]
= Prandtl sayısı [-]
= Isı akısı [W/m2]
= Reynolds sayısı [-]
= Boyutsuz sıcaklık [-]
= Buhar kalitesi [-]

Xtt
ρ
μ
δ+
Φv
υ

= Martinelli parametresi [-]
= Yoğunluk [kg/m3]
= Viskozite [Pa.s]
= Cavallini parametresi
= Çift faz çarpanı [-]
= Kinematik viskozite [m2/s]

Alt indisler
G, v
f, L
LO
GO
TP

: Gaz faz
: Sıvı faz
: Sadece sıvı faz
: Sadece gaz faz
: Çift fazlı
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ÖZET

1. GİRİŞ

Bu çalışmada Balıkesir'deki PVC profil fabrikasında
yapılan enerji etütleri ve iyileştirmeleri sonucunda elde
edilen enerji tasarrufu incelenmiştir. Öncelikle boru
tesisatında ultrasonik debimetre ile su hızları ölçülmüş,
mevcut boru tesisatında çok yüksek basınç kayıpları
olduğu görülmüştür. Bunun üzerine boru tesisatı
yeniden tasarlanmış ve bu tesisata uygun pompa
seçimi yapılmıştır. Yine dinlendirme havuzlarındaki
sıcak-soğuk su karışmaları önlenmiş, soğuk suyun
doğrudan kalıplara basılması sağlanmıştır.

Enerji yönetimi kavramı ilk defa savaş sonrası bir
İngiliz bilim adamı tarafından telaffuz edilmiştir. 1973
petrol krizinden sonra bu kavram sanayide de
kullanılmaya başlamıştır.

Soğuk kış aylarında soğutma gruplarında tüketilen
enerjiyi sıfırlamak için soğutma yüküne uygun olarak
seçilen kuru soğutucular yerleştirilmiştir. Mekanik
tesisatın tam otomasyonu için PLC kullanılmış olup dış
hava sıcaklığı izlenerek +10°C'nin altında kuru
soğutucular otomatik olarak devreye alınmıştır. Tüm
bu çalışmalar sonucunda pompa enerjisinden, havuz
sisteminden ve kuru soğutuculardan önemli ölçüde
enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Enerji Yönetimi: Planlama koordinasyon ve kontrol
gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz
kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları
bir bütündür.
Sanayide Enerji Yönetimi: Ürün kalitesinden,
güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan
fedakârlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın
enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda
yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir
çalışmadır.
Enerji yönetim sistemi oluşturulurken Enerji
Tasarrufu odak noktası olmak üzere enerji
verimliliğine katkıda bulunan 8 önemli çalışma alanı
vardır (Şekil 1.).

Anahtar Kelimeler: PVC profil kalıbı, kalıp soğutma
sistemi, enerji analizi, enerji tasarrufu
ABSTRACT
In this study, energy audits and energy efficiency
improvements were investigated at the PVC profile
factory in Balikesir. First of all, water velocities at the
pipes were measured with an ultrasonic flow meter and
were found to be very high pressure losses in the
existing piping system. Therefore, piping redesigned
and was selected pump for the appropriate this
installation. In the same way prevented from settling
ponds mixing of hot and cold water and sent cold water
directly to the molds.
In order to minimize the energy consumed by cooling
groups during the winter and is placed dry coolers
selected according to the cooling load. PLC is used for
the full automation of mechanical installations and
following the outdoor air temperature below +10 ° C,
dry coolers are activated automatically. As a result of all
these studies, achieved were significant energy
savings dry coolers, pumps and pool system.
Key Words: PVC profile mold, mold cooling system,
energy analysis, energy-saving
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Şekil 1. Enerji tasarrufuna katkıda bulunan
çalışma alanları [1]

Enerji Yoğunluğu: Enerji verimliliğinin önemli
göstergelerinden birisi enerji yoğunluğudur. Enerji
yoğunluğu, GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla) başına
tüketilen birincil enerji miktarını temsil eden ve tüm
dünyada kullanılan bir göstergedir. Genellikle 1000
$'lık hâsıla için tüketilen TEP (ton petrol eşdeğeri)
miktarı, uluslararası yayınlarda enerji yoğunluğu
göstergesi olarak tercih edilmektedir. Burada TEP;
çeşitli enerji kaynaklarının miktarlarını tanımlamak
için kullanılan kg, m3, ton, kWh gibi farklı birimleri
aynı düzlemde ifade etmeye yarayan bir tanımdır. 1
TEP, 1 ton petrolün yakılmasıyla elde edilecek
enerjiye tekabül etmektedir ki, bu da yaklaşık 107
Kcal (kilokalori)'ye, 41,8x109 joule'e ve 11,6x103
kWh'a karşılık gelmektedir.
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Bu durumda, bir ülkenin enerji yoğunluğu ne kadar düşükse, o ülkede birim hâsıla üretmek için harcanan enerji
de o kadar düşük demektir ki, bu da enerjinin verimli kullanıldığına işaret etmektedir.
Enerji yoğunluğu göstergesi içinde ekonomik çıktı, enerji verimliliğindeki artış veya azalma, yakıt ikamesindeki
değişimler birlikte ifade edilmektedir ve değişimlerin tek tek bu gösterge içinde ayırt edilmesi mümkün değildir.
Bununla birlikte enerji yoğunluğu, dünyada enerji verimliliğin takip ve karşılaştırılmasında yaygın olarak
kullanılan bir araçtır.
Ülkemizin enerji yoğunluğu TABLO 1'de görüldüğü gibi OECD ortalamasının iki katı ve halen kişi başına enerji
tüketimi OECD ortalamasının dörtte biri civarındadır [2]
Şekil 2.'de görüldüğü üzere ülkemizde toplam enerji tüketiminin %41'ini sanayi sektörü tüketmektedir. Bu
nedenle Türk sanayi enerji yoğun sanayi olarak adlandırılabilir. EİE/UETM'nin yaptığı çalışmalar sonucunda
sanayi sektörümüzde yıllık yaklaşık toplam 1 milyar dolar tutarında enerji tasarrufu potansiyeli belirlenmiştir.
Enerji Tasarrufu: Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji
kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden,
kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Tablo 1. Toplam Birincil Enerji Tüketimi/Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (milyon TEP/1000 $) (2006 yılı) [2]

Ülke

GSYİH
(milyar $)

Tüketim
(milyon TEP)

Enerji
yoğunluğu

Kişi başına tüketim
(TEP/nüfus)

Türkiye

190,3

72,5

0,38

1,06

Japonya

5 648

520,7

0,09

4,09

ABD

8977,9

2281,5

0,25

7,98

Yunanistan

144,8

28,7

0,20

2,62

OECD

27880,9

8970

0,19

4,68

Dünya

34399,8

10029

0,29

1,64

Şekil 2. Ülkemizde Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı [2]
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Enerji tasarrufu makineleri kapatmakla, prosesi
engellemekle veya durdurmakla yapılamayacağına
göre asıl amacı üretim olan sanayi tesislerinde enerji
yönetim sistemini oluşturmalıdır. Çünkü en düşük
tüketim ile son ürünü gerçekleştirmek için enerjinin iyi
yönetilmesi gereklidir.
Bir fabrikadaki üretim maliyetleri; ham madde, işçilik,
işletme ve enerji maliyetlerinin toplamını içerir.
Genellikle enerji, basit bir şekilde toplam üretim
maliyetlerine dâhil edilir ve ayrı bir kalem olarak dikkate
alınmaz.
Enerji maliyetleri sanayi sektöründe, kullanılan
proseslere, ham maddelere ve imal edilen son ürüne
bağlı olarak toplam üretim maliyetlerinin % 50' sinin
üzerine çıkabilir.
Spesifik Enerji Tüketimi (SET): Birim ürün başına
kullanılan enerji olarak tanımlanır. Örneğin; bir
fabrikada spesifik değişken, (üretim) ton ile tarif
ediliyorsa spesifik enerji birimi kW/ton olur.
Spesifik Enerji Tüketimi = Enerji Tüketimi / Üretim

(1)

Performansın değerlendirilmesi, beklenen enerji
kullanımı ile gerçek enerji tüketim değerlerinin düzenli
olarak karşılaştırmakla yapılır. Bunu değerlendirmek
için SET değerlerini kullanabiliriz.
Bunlar özellikle çeşitli işletme koşullarının fabrika
üretim performanslarına etkisini izleme açısından
önemlidir. SET değerinin büyümesi kötü performansa,
enerji tüketiminin gereksiz yere artmasına işaret eder.

2 . S A N AY İ D E
DESTEKLERİ [3]

ENERJİ

TA S A R R U F U

Sanayide enerji tasarrufunu özendirmek, enerji
israfını önlemek amacıyla birçok hibe ve faizsiz kredi
olanakları mevcuttur. Bu destekleri yapan kuruluşlar
aşağıda listelenmiştir:
1. (EİE) - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Destekleri
2. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi
(Hibe)
3. Gönüllü Anlaşmaların Desteklenmesi (Hibe)
4. KOSGEB Destekleri
5. Enerji Verimliliği Desteği (Hibe)
6. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Destekleri
7. Enerji Verimliliği Yatırımları Önündeki Finansal
Engellerin Aşılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi
(Faizsiz Kredi)
8. TURSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji
Finansman Programı) Destekleri
9. Enerji Verimliliğinin Arttırılması ve Yenilenebilir
Enerjinin Yaygınlaştırılmasına Yönelik Finans
Destek Programı (Kredi)
10. Türkiye Kalkınma Bankası Destekleri
11. Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Verimliliği Kredisi (Kredi)
12. Avrupa Yatırım Bankası Enerji ve Çevre II Kredisi
(Kredi)
13. Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası Destekleri
3. POMPA VE SOĞUTMA GRUPLARINDA ENERJİ
TASARRUFU
3.1. Pompalarda Enerji Tasarrufu

Rapor Dokümanları üzerinde gerçek, standart ve
hedef SET'ler verilir. Bunlar sırasıyla gerçek, standart
ve hedef enerji alınarak ve bunlar spesifik değişkenin
gerçek değerine bölünerek hesap edilirler. Standart ve
hedef enerji tüketimleri her bir bölüm için bulunan
denklemler kullanılarak hesap edilirler. SET'ler için
kullanılan birimler anlamlı olmalı ve raporu
okuyanlarca bilinen cinsten olmalıdır.
Bir Üretim Prosesi ile karşılaştırıldığında oldukça basit
uygulanabilir bir yöntem olması nedeniyle Enerji
Yönetimi her işletme için kaçınılmaz bir fırsat olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Belli bir bir programa bağlı olmadan yürütülen
çalışmalarda basit işletme tedbirleriyle bazı
kuruluşlarda %10'a varan oranlarda enerji tasarrufu
sağlanabilmektedir.
Geniş kapsamlı Enerji Yönetim Programlarının
uygulanması ile çalışmalara süreklilik kazandırıldığı
gibi tasarruf oranı %25 i aşabilir.
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Sıvıların naklinde kullanılan pompaların elektrik
tüketimi dünyadaki toplam elektrik tüketiminin
%20'sine karşılık gelmektedir. İyi bir sistem tasarımı
ve uygun pompalar kullanılarak pompaların tükettiği
enerjide %30 azalma sağlanabilir.
Pompa seçiminde ilerideki ihtiyaçları göz önüne
almak için pompa debisi %25, basma yüksekliğinin
%10 arttırılarak sipariş verilmesi en yaygın
uygulamadır. Bu uygulama ile pompalar en iyi verim
noktalarından uzaklarda çalıştırılmakta, debi fazla
geldiği için de vana kısılarak debiyi ayarlamak
mecburiyeti doğmaktadır [4].
Şekil 3.'de 65 kW gücündeki bir dalgıç pompanın
ömür boyu toplam maliyetini oluşturan bileşenler
gösterilmektedir. Buna göre toplam ömür maliyetinin
%89,8'ini enerji maliyeti oluşturmaktadır. Buna göre
enerji maliyeti, ilk satın alma maliyetinin 25 katına
ulaşmaktadır.
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Şekil 3. 65 kW Gücündeki Bir Dalgıç Pompanın Ömür Boyu Toplam Maliyetini Oluşturan Bileşenler [4]

3.2. Pompalarda Değişken Debi Oluşturma Yöntemleri
• Kesintili Çalıştırma: Pompayı ihtiyaç olunca çalıştırmak
• Seviye Kontrollü Çalıştırmak: Sistemi bir depodan besleyerek pompayı depo seviyesine göre kesintili
çalıştırmak
• Paralel Pompalar: Çalışan pompa sayısını değiştirmek
• Pompa çıkışındaki debi kontrol vanası ile sistem karakteristiğini değiştirerek debiyi ayarlamak
• Bay-Pas: Pompayı devamlı çalıştırarak akışkanın bir bölümünü depoya geri basmak
• Frekans dönüştürücü yardımıyla pompa devir sayısını değiştirmek [5]
Bu yöntemler ilk beşinde enerji sarfiyatı yüksek olmaktadır. Ancak frekans dönüştürücü kullanılarak debi
değişiminde pompa elektriksel güç tüketimi %30'a kadar düşmektedir.
Devir hızı kontrollü pompa sistemlerinin başlıca avantajları:
1. Elektrik tasarrufu
2. Tesisat ekipmanlarından tasarruf
3. Pompa ve diğer ekipmanların işletim ömrünün uzaması
4. İşletim ve kullanım konforunun yükselmesi
5. İşletim güvenilirliğinin artması
6. Proje, seçim ve uygulama hatalarının telafi edilmesi
7. Elektrik şebekesinin hatalarının düzeltilmesi
8. Çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı
9. Ömür boyu maliyetinin düşük oluşu
3.3. Soğutma Gruplarında Verim Tanımları
Mekanik sıkıştırmalı soğutma grupları; hava soğutmalı yoğuşturuculu veya su soğutmalı yoğuşturuculu olarak
iki temel tipte yapılmaktadır. Soğutma gruplarında kullanılan kompresörleri pistonlu, vidalı ve santrifüj tiplerde
olabilir.
Soğutma gruplarında iki tip verim tanımı vardır:
1. Tam yükteki verim
2. Kısmi yüklerdeki verim
Tam Yüklemedeki Verim: Temelde aynı mantık ile hesaplama yapılan iki tip verim tanımlaması vardır: COP ve
EER
EER (Enerji Etkinlik Oranı): Enerji verimlilik oranı anlamına gelir. Soğutma ve ısıtma fonksiyonu olan
cihazlarda soğutma esnasında soğutma kapasitesinin harcanan enerjiye oranıdır. EER şu şekilde ifade
edilebilir;
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(2)
Qs: Soğutma kapasitesi (BTU/h)
Pg: Sisteme giren enerji (W)
STK (Soğutma Tesir Katsayısı): Performans katsayısı anlamına gelir. Soğutma fonksiyonu olan cihazlarda
soğutma esnasında ısıtma kapasitesinin harcanan enerjiye oranıdır. COP şu şekilde ifade edilebilir;
(3)
Qs: Isıtma kapasitesi (kW)
Pg: Sisteme giren enerji (kW)
Kısmi Yükteki Verim: STK (COP) veya EER sadece tam yükte değil kısmi yüklerde de hesaplanmalıdır. Çünkü
soğutma grupları %100 tam yükte çok az bir süre çalışırlar. Bu amaçla soğutma gruplarının %75, %50 ve %25
kapasitelerdeki performans değerleri hesaplanmıştır.
Kısmi yük değerlerinde hesaplanan EER değerlerinin ağırlıklı ortalaması;
Avrupa Eurovent standartlarına göre ESEER (Avrupa Mevsimlik Enerji Etkinlik Oranı); Avrupa Mevsimsel Enerji
Verimlilik Oranı olarak adlandırılır. TABLO 1'de nasıl hesaplandığı ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Tablo 2. Avrupa'da Hava ve Su Soğutmalı Soğutma Gruplarında İşlevsel
ESEER Sıcaklıkları ve katsayıları [6]
Kısmi yük oranı
100
75
50
25

Hava sıcaklığı (°C)
35
30
25
20

ESEER parametreleri
Su sıcaklığı (°C)
Çarpım katsayıları
30
3%
26
33 %
22
41 %
18
23 %

ESEER aşağıdaki gibi hesaplanır:
ESEER = A.EER100% + B.EER75% + C.EER50% + D.EER25%

(4)

Aşağıda çarpım katsayılarının değerleri verilmiştir:
A = 0,03 ; B = 0,33 ; C = 0,41 ; D = 0,23
Eurovent Enerji Verimliliği Sınıflandırması: Eurovent enerji verimliliği sınıflandırmasının amacı, her tip
soğutma grupları için en iyi olanlarının seçimini kolaylaştırmaktır. Sınıflandırma herhangi bir Avrupa Direktifi ile
ilgili olmayıp, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.
Etiketleme kullanılmamaktadır. “Eurovent Sınıf A” veya Eurovent Sınıf B” sınıflandırması mevcut Avrupa Birliği
Şartnamelerine göre enerji verimli olarak kabul edilmektedir.
Eurovent Sertifikasyonunda sunulan mevcut soğutma gruplarına bağlı olarak aşağıdaki sınıflamalar yapılmıştır:
Amerika ARI standartları göre ise IPLV (Entegre edilmiş Kısmi Yük Değeri) şu şekilde hesaplanır[7]:
IPLV (veya NPLV) = 0,01A+0,42B+0,45C+0,12D

(5)

*Makalenin devamı bir sonraki sayımızda yayınlanacaktır.
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49
50 Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.
51
52
53
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58
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60 Teknion San. Mam. Paz. ve Tic. A.Ş.
61
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