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Başkan’dan
Kıymetli Üyelerimiz,
Ağustos ayını geride bıraktığımız şu
günlerde sıcaklığın makul
seviyelere inmesi ile biraz
rahatladık diyebiliriz. Geçtiğimiz ay,
sıcaklıklar mevsim ortalamalarının
oldukça üzerinde seyretti, bu durum
biz soğutmacıları iş potansiyeli
açısından heyecanlandırsa bile
birçok vatandaşımız sıcaklardan
oldukça şikayetçi idi. Bununla
birlikte özellikle split klima satışlarındaki artışın hem satış
yapan firmaları hem de montaj yapan teknik servisleri
memnun ettiğini söyleyebiliriz.
Birkaç gün önce duyurusunu yaptığımız bir gelişmeyi
burada bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. EHİS
(Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma)
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı projemiz
kapsamında nihayet ESSİAD ailesi olarak gösterdiğimiz
çabalar meyvesini vermeye başlamıştır. T.C. Başbakanlık
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı projemizin
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsü içerisinde
kurulmasına onay vermiş, ve bu karar bizleri oldukça
mutlu etmiştir. Yönetim Kurulumuz sizlerin de desteği ile
bu projeyi bir sonraki aşamaya taşıyarak çalışmalarına
aynı hızla devam edecektir.
Bu vesile ile projede emeği geçen, özveri ile mesai ve
emek harcayan
başta değerli Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER ve Yönetim
Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Akın KAYACAN olmak
üzere tüm Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımı tebrik
etmek istiyorum. Derneğimizin Genel Sekreteri Sayın
Aylin Gel ve diğer idari bölümdeki arkadaşlarımıza da
ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu arada bizlere inanarak
destek veren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü
Sayın Prof. Dr. Mustafa GÜDEN'e ve bizleri yalnız
bırakmayan siz değerli üyelerimize de teşekkürlerimizi
sunarız.

uygun olarak iştiraklerini bekliyoruz. Diğer üyelerimiz ve
üye olmayan firmalar da talep etmeleri durumunda aynı
eğitimlerden bakanlık desteği olmadan yararlanabilirler.
Derneğimiz, sizlerin pazar payını arttırmak ve yeni
işbirlikleri için olanak sağlamak amacı ile 16-17 Kasım
2012 tarihlerinde Gürcistan'ın liman şehri Batum'a Ticaret
Gezisi düzenlemiştir. Transkafkasya Demiryolu'nun ve
Bakü petrol boru hattının son bulduğu önemli liman ve
ticaret merkezi olan Batum'un sizler için yeni ticaret ve iş
fırsatları doğuracağını düşünmekteyiz. Ticari potansiyel
olarak gördüğümüz bu geziye katılmanız bizleri de mutlu
edecektir.
Yürüttüğümüz projelerden biri olan OTİM (Ozon
Tabakasını İncelten Maddeler) bertarafı ve akabinde atık
gazların toplanmasını sağlayacak (KOSGEB bünyesinde
bulunan) gaz geri dönüşüm laboratuvarının aktif hale
getirilmesi için KOSGEB ve TTGV ile görüşmelerimiz
olmuştur. KOSGEB Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Sayın
Oğuz KILINÇ ile dernek merkezimizde konu hakkında
görüş alışverişi yapılmıştır.
Derneğimiz, EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) aracılığı
ile şehrimize gelen Vietnam Ticari Heyeti ile görüşmeler
yapmış ve olası iş fırsatlarını sizler için araştırmıştır. Hem
yurt içinde hem de yurt dışında bu ve benzeri görüşmeler
sizlere yeni iş fırsatları yaratmak adına yapılmakta olup,
detayları sizlere duyurulmaktadır.
ESSİAD, sizlere daha kaliteli hizmet sunmak ve her
platformda sizleri daha verimli temsil edebilmek için
kurumsal yapısını geliştirmektedir. Sizler de bu yapıya
kurumsal üyelikleriniz ile destek verebilirsiniz. Ayrıca
derneğimizin resmi web sitesi olan www.essiad.org.tr
yenilenmiş olup, siz değerli üyelerimizin aktif tanıtımı için
yeni reklam alanları oluşturulmuştur. Bu alanlara reklam
vermek sureti ile sektöre tanıtımınızı yaparken
derneğimize de güç katmış olacaksınız. Unutmamalıyız
ki daima “ Birlikten Kuvvet Doğar”.
E-bültenimizin Başkan'dan bölümünü lütfedip bizlerle
paylaştığı için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
Hüseyin VATANSEVER'e sizlerin huzurunda bir kez daha
teşekkür ediyorum.

Sektörümüzde yıllardır konuşulan ancak icraatı
yapılamayan bu projenin hayata geçirilmesi bizlere nasip
olmuştur. Aynı ruh ve azim ile neticeye ulaşmayı ve
kurdele kesilirken siz kıymetli üyelerimiz ile aynı fotoğraf
karesinde olmayı arzu ediyoruz.

Tekrar görüşmek ve daima güzellikleri paylaşmak dileği
ile…

Değerli ESSİAD Üyeleri,

Saygılarımla;

T.C Ekonomi Bakanlığı'nın da desteklediği UR-GE
(Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi) Projesi
kapsamında planlanan yönetici ve teknik eğitimler ile
danışmanlıkların takvimi belirlenmiş olup, konusunda
uzman kişi ve kuruluşlar satın alma heyetimiz tarafından
tespit edilerek program başlatılmıştır. Proje ortağı
üyelerimizin, eğitim ihtiyaç analizi formundaki taleplerine

Suat KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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KOSGEB Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Sayın
Oğuz KILINÇ, 02 Ağustos 2012 tarihinde dernek
merkezimizi ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin
VATANSEVER, Saymanımız ve Projelerimizin
Koordinatörü Sayın Hakan SEMERCİ, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Sayın Sayın Suat KARAKAŞ, A.
Sait GÜRSÖZ ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin
GEL’in katıldığı toplantıda KOSGEB Kuzey Hizmet
Merkezi Müdürlüğü içerisinde atıl durumda yer alan
gaz geri dönüşüm laboratuvarının devir teslimi ile
ilgili görüşmeler yapılmıştır.
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24.08.2012 tarihinde gerçekleştirdiğimiz
Yönetim Kurulu Toplantımız esnasında Yönetim
Kurulu Üyelerimizden A. Sait GÜRSÖZ’ün
doğumgününü kutladık. Kendisine sağlıklı,
mutlu nice seneler dileriz.

B

ildiğiniz üzere, İzmir Kalkınma Ajansı'nın Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında, hazırlanan “Akredite
Test ve Analiz Laboratuvarı İçin Fizibilite Çalışması” projemizin saha analizi tamamlanmış ve
sektörümüzün laboratuvar ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Öncelikli ihtiyaçlarımız doğrultusunda, İzmir'de yerleşik Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma
Kümesi başta olmak üzere laboratuvarımızın fizibilite etüdüne uygun olarak kurulması ve tüm Türkiye, Orta
Doğu ve hatta Avrupa'ya hizmet vermesi planlanmaktadır.
Süreç içerisinde laboratuvarın yer tahsisi ile ilgili İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Sayın Mustafa
GÜDEN ile yapılan görüşmeler sonucunda 2012/15 sayılı genelge kapsamında T.C. Başbakanlık Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı, Akredite Test ve Analiz Laboratuvarımızın İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü içerisinde kurulmasına onay vermiştir.
İYTE Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa GÜDEN'e projemize olan katkılarından dolayı ESSİAD Yönetim Kurulu
olarak teşekkürlerimizi sunarız.
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İhraç Ürünleri: Tarım ürünleri ve tekstil.
Web: www.vn-businessgate.com
Firma Adı: Ben Thanh Trading & Service Joint-Stock
Company
Firma Temsilcisi: Nguyễn Thanh Phương, Pazarlama Müdürü
Faaliyet Alanı ve İhraç Ürünleri: Kauçuk, iç ve dış ticaret.
Web: www.berubco.com.vn

Ege Bölgesi Sanayi Odası ile Vietnam Büyükelçiliği
işbirliğinde 31 Ağustos 2012 Cuma günü 09:00-11:30
saatleri arasında EBSO Meclis Salonu'nda TürkiyeVietnam Tanıtım Toplantısı ve Firma Görüşmeleri
gerçekleştirilmiş ve ilgili toplantıda derneğimiz de yer
almıştır.
Tanıtım toplantısının ardından aşağıda detayları
bulunan firmalar ile dernek faaliyetlerimiz ve üye
profili hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Akabinde ilgili firmalara üye profil kataloğumuz
gönderilmiştir.
Görüşülen Firmalar
Firma Adı: SAIGON Industry Corporation
Firma Temsilcisi: Đặng Ngọc Hùng, Genel Müdür Yardımcısı
Faaliyet Alanı: Mekanik mühendisliği, kimyasal ürünler,
elektronik, bilgi teknolojisi, gıda, emlak ve ticari hizmet alanları.
İhraç Ürünleri: Tarım ürünleri işleme makineleri, elektrikli fan,
fan motoru, bisiklet, motosiklet, plastik palet, varil, plastik
kaplar, deri ayakkabı üretim hatları için plastik ürünler, plastk
ekipmanlar, giyim, deniz ürünleri konteynırları, tarım ürünleri,
ahşap ürünler.
Web: www.sgi.com.vn
Firma Adı: Ben Thanh Trading & Service Joint-Stock
Company
Firma Temsilcisi: Nguyễn Tuấn Tú, Müdür Yardımcısı
Faaliyet Alanı: Gayrimenkul yatırım projeleri, kira için ofis, ticari
hizmetler, iç-dış ticaret.
İhraç Ürünleri: İç-dış ticaret. (konveyör kemerler, kauçuk yedek
parçalar)
Web: www.cns.com.vn
Firma Adı: Thai Duy Trading Company
Firma Temsilcisi:Thái Thị Túy Liên, Müdür
Faaliyet Alanı: Tarım ürünleri ve tekstil ihracatı.
Hizmetler: Halkla ilişkiler, seyahat acentası, yatırım
danışmanlık ve reklamcılık-B2B eşleştirmesi.

Derneğimize sektörümüzde yer alan veya sektörümüzde
çalışma yapmak isteyen yabancı firmalardan ciddi
işbirliği talepleri ulaşmakta olup, gelen işbirliği talepleri
web sitemizin hızlı linkler kısmında yer almaktadır.
Şu ana kadar derneğimize ulaşan işbirliği taleplerini
aşağıda bilgilerinize sunarız. Bu taleplere yanıt verdiğiniz
takdirde dernek merkezimize bilgi vermenizi rica ederiz.
Firmaların sürekli iletişim halinde kalarak geri dönüş
beklemekte olduğunu belirtir, işbirliği taleplerinin sürekli
olarak güncellendiğini bilgilerinize sunarız.
GÜRCİSTAN / Soğuk Depo Üretimi
İşbirliği Talebi Cinsi : Ürün Alımı
http://essiad.org.tr/hizli_linkler_is_birligi_talepleri_saga_impe
x_llc_firmasi_isbirligi_talebi-l-1-sayfa_id-333-id-52070-g_id32625h
İTALYA / Distribütörlük Talebi
İşbirliği Talebi Cinsi : Ürün Satımı
http://essiad.org.tr/hizli_linkler_oxyweld_sync_firmasi_isbirligi
_talebi-l-1-sayfa_id-333-id-52258-g_id-32625h
İTALYA / Distribütörlük Talebi
İşbirliği Talep Cinsi: Distribütörlük
http://essiad.org.tr/hizli_linkler_is_birligi_talepleri_wtech_eva
porative_technology_center_firmasi_isbirligi_talebi-l-1sayfa_id-333-id-52436-g_id-32625
SLOVENYA / İşbirliği Talebi
İşbirliği Talep Cinsi: Ürün Satımı - Ortaklık
http://essiad.org.tr/hizli_linkler_is_birligi_talepleri_goap_doo_
firmasindan_isbirligi_talebi-l-1-sayfa_id-333-id-52527-g_id32625
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UR-GE EĞİTİM PROGRAMI
Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010/8 Sayılı
Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi
Hakkındaki Tebliğ kapsamında desteklenen
“Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası
Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi Projemiz” ile
ilgili belirtilen başlıklarda Yönetim-PazarlamaTeknik Eğitimlerimiz başlamıştır.
Talep ettiğiniz eğitim ile ilgili katılım formunu en geç
14 Eylül 2012 tarihine kadar dernek merkezimize
veya gulcan.cantekin@essiad.org.tr adresine
göndermeniz gerekmektedir.
UR-GE Projemize taahhüt veren üyelerimiz teşvik
indiriminden yararlanabileceklerdir. Projemize
taahhüt verenlerin dışında eğitimler genel katılıma
açıktır.
Katılım formu için lütfen tıklayınız.

EĞİTİMLERİMİZ
Kurumsallaşma Eğitimi
Eğitim Tarihi: 21-22 Eylül 2012
Eğitim Saati: 09:30-16:30
Eğitim Yeri: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Eğitimci Firma: EKOSEM
Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Burcu Güneri ÇANGARLI
Eğitim Süresi: 2 gün
Maliyet Muhasebesi Eğitimi
Eğitim tarihi: 27-28-29 Eylül 2012
Eğitim saati: 09:30-16:30
Eğitim Yeri: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Eğitimci Firma: EKOSEM
Eğitmen: Prof. Dr. Serdar ÖZKAN
Eğitim Süresi: 3 gün
*Eğitim ücretinin eğitim açılmadan 10 iş günü
önce ESSİAD hesabına yatırılması
gerekmektedir.
Hesap Bilgileri
ESSİAD İktisadi İşletmesi
Türk Ekonomi Bankası Çarşı İzmir Şubesi (ŞB.66)
Hesap No: 10280318
IBAN: TR190003200000000010280318
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Sayman’dan

ESSİAD KURUMSALLAŞIYOR!

Bildiğiniz üzere 10.12.2011 tarihinde yapılan
Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda dernek
tüzüğümüzde değişiklikler yapılmış, değiştirilen
tüzüğümüz 30.12.2011 tarihinde İl Dernekler
Müdürlüğü tarafından onaylanarak yürürlüğe
girmiştir.

2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulumuzun
çalışmaları arasında yer alan ESSİAD kurumsal
yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam
etmektedir.
Kurumsal kimliğe geçişimizdeki amaç derneğimizin
dolayısıyla üyelerimizin güçlenmesidir. Bu çalışmalar
ile derneğimize üyelerimizin daha çok sahip çıkması
ve sektörel platformlarda, dernek çalışmalarımızda
daha fazla üye tarafından temsil edilmesi
hedeflenmektedir.

Yeni tüzüğümüzde yer alan
-madde 6 (Dernek Üyelik Türleri),
-madde 9 (Üyelerin Hakları) ve
-madde 10 (Üyelerin Yükümlülükleri) kısmında
görebileceğiniz üzere üyelik türleri değişmiş, tüzel
üyelik sistemi yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle, kurumsal üyelik ile ilgili desteklerinizi
rica ederiz.

ASIL ÜYELER
GRUBU

CİRO (TL)

Temsil Sayısı

AİDATLAR (TL) **

Asıl Üye A

100.000.001
ve üstü
25.000.001100.000.000
10.000.00125.000.000
5.000.00110.000.000
0-5.000.000

5

Yıllık Aidat x 5

4

Yıllık Aidat x 4

3

Yıllık Aidat x 3

2

Yıllık Aidat x 2

1

Yıllık Aidat x 1

Asıl Üye B
Asıl Üye C
Asıl Üye D

Üyelerimizin bilgilerinin yer aldığı, Türkçe ve İngilizce
olarak hazırlanan Üye Profil Kataloğumuzun ön
baskısı yapılmış, MCE Mostra Convegno, ISK Sodex
2012 Fuarı ve TCI Akdeniz Konferansı'nda
dağıtılmıştır.
Kataloğumuzun kısa bir sürede tükenmesi ile
üyelerimize ait olan tanıtım sayfaları üye
firmalarımızın yetkilileri tarafından tekrar kontrol
edilmiş ve kataloğumuz nihai hale getirilmiştir.
Kataloğumuzun baskıya verilmesi için sizlerden
gelen bilgilerle çalışmalarımız tamamlanmıştır,
hedefimiz “ESSİAD Üye Profil Kataloğu”nu en kısa
sürede siz değerli üyelerimiz ve paydaşlarımız ile
buluşturmaktır.

Asıl Üye E

Yapılan bu düzenleme ile birlikte aidat ödeme
şekli de değiştirilmiştir. Tüzel üyelik sisteminin
yürürlüğe girmesi ile birlikte bu sisteme geçiş
yaparak derneğimize destek veren tüm
üyelerimize katkılarından dolayı teşekkürlerimizi
sunarız.
Derneğimizin mali durumu göz önünde
bulundurularak 2012 ve geçmiş dönem
ödemelerini yapamamış olan üyelerimizin
ödemeleri konusunda dernek merkezimizle
irtibat kurmaları önemle rica olunur.

Yönetim Kurulumuz, 2011 yılı faaliyetleri arasında derneğimizin web sitesi www.essiad.org.tr’nin
tasarımının değiştirilmesi ve site içerisinde yer alan bilgilerin geliştirilerek yenilenmesi hususunda
çalışmalar yapmıştır.
Bu kapsamda, web sitemiz ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, ana sayfada reklam alanları
oluşturulmuştur.
Derneğimize mali katkı sağlayacak olan bu reklam alanlarında firma reklamlarınız ile tanıtımınızı
yaparken, derneğimize destek olabilirsiniz. Reklam alanlarımız sizlerden gelecek taleplere göre
değerlendirilecek ve ilgili alanlarda kayan reklamlar şeklinde yayınlanacaktır.
Web sitesi reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı bilgiyi dernek merkezimizden alabilirsiniz.
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Doğum günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden;
Sayın Yüksel TURGUT,
Sayın Ufuk UĞURAL,
Sayın M. Turhan ÇOBAN,
Sayın Hafız ERDEM,
Sayın Moris İLEL,
Sayın Gökhan CİNGÖZ
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın A. Sait
GÜRSÖZ’ün doğumgününü kutlar, sağlıklı ve mutlu
seneler geçirmelerini dileriz.

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

1990

1990

İzmir Endüstriyel Havalandırma
İklimlendirme Soğutma Kümesi ile
ilgili gelişmeleri facebook
grubumuzdan takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı:essiad
Sosyal, eğitim, fuar vb. genel
duyurularımızı derneğimizin twitter
adresinden takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı : essiad

Soğutma Dünyası Dergimizin yeni sayısı
hazırlanmaya başlamıştır. Yayınlanmasını istediğiniz
firma haberleri, ürün tanıtımları ve reklamlar ile ilgili
derneğimiz ile irtibat kurabilirsiniz.

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

Soğutma Dünyası Dergisi dağıtım listemize
eklenmesini istediğiniz kişi, kurum ve kuruluşların
iletişim bilgilerini dernek merkezimize bildirmenizi
bekliyoruz.

şYeni ürünlerinizin e-bültenimizde tanıtımının
yapılması hususunda derneğimiz ile irtibat
kurabilirsiniz.

ESSİAD
e-bülten

Sektörden Haberler
Türkiye Sadece Akıllı Klima Kullanarak Yılda 500
Milyon TL Tasarruf Edecek

tercih etmesiyle birlikte hem ülke ekonomisine, hem
enerji tasarrufuna, hem de iş gücüne önemli
katkıların sağlanacağını belirtti.
10 Yılda 7 Milyon Klima Satıldı

Yazın kavurucu sıcaklarının başladığı bugünlerde
bünyesinde Türkiye'nin en önemli 93 iklimlendirme
ve klima firmasını barındıran İklimlendirme Soğutma
Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD), tüketicileri aşırı
enerji sarfiyatını engellemek için düzenlediği basın
toplantısıyla uyardı. Akıllı teknolojiler ile üretilen yeni
nesil klimalar hakkında bilgi veren İSKİD üyeleri,
düşük enerji tüketimi ve karbon emisyonu sağlayan
akıllı inverter klimalar sayesinde sadece çevrenin
korunmakla kalmayıp, Türkiye'nin yılda 500 milyon
TL tasarruf edebileceğini söyledi.
Küresel Isınmayı Önemsiyoruz
Klima kullanımında önemli bir artış yaşanmasına
rağmen yanlış tercih ve kullanımlardan dolayı enerji
konusunda çok savurgan davranıldığını belirten
İSKİD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sedat AKISKA,
“Günümüz dünyasında zamanımızın büyük bir
kısmını kapalı alanlarda geçiriyoruz. Özellikle yaz
aylarında yanlış klima seçimi ve kullanımdan dolayı
sadece çok fazla enerji tüketmiyor, çevreyi ve insan
sağlığını da olumsuz olarak etkiliyoruz. İklimlendirme
sektöründe uygulanan üretim ve teknolojilerin
doğaya saygılı yönde gelişmesini amaçlayan İSKİD
olarak, çevre bilinci ve küresel ısınmanın öneminin
artmış olduğu şu dönemde, sosyal sorumluluk ve
çevre bilincini ön planda tutmaya devam ediyoruz.
Bunun için sadece çevreci girişimlerde bulunmuyor,
93 üyemizle oluşturduğumuz 15 komisyonla toplum
bilincini artırmak için yayınlar hazırlıyor, seminerler
düzenliyor ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi
konusunda var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Sayın
Akıska tüketicilerin yeni nesil akıllı inverter klimaları

İnverter klimaların yazın standart klimalara göre
%50, kışın ise elektrikli ısıtıcılara göre %400 tasarruf
sağladığına dikkat çeken İSKİD Split Klima
Komisyonu Başkanı Sayın Can TOPAKOĞLU ise
yeni nesil akıllı klimaların çok daha düşük karbon
emisyonu, ozon dostu soğutucu akışkana sahip
olduğunu, sağlığa ve çevreye zararlı maddeleri
içermediğini söyledi. Son 10 yılda 7 milyon adet split
klima satıldığını belirten Topakoğlu, "Özellikle İSKİD
çatısı altında son 2 yılda gerçekleştirdiğimiz
bilinçlendirme kampanyalarıyla pazarda önemli
gelişmeler yaşandı. Ancak yeterli bir seviyeye
ulaştığımızı söylemek doğru olmaz. İnterver klimalar
ile Türkiye'nin yılda sadece 500 milyon TL tasarruf
yapması mümkün. Bu tutar Atatürk Barajı'nın bir
yıllık tam kapasite üretiminin yaklaşık % 20'sini
oluşturuyor" dedi.
En Çok Satış İstanbul, İzmir ve Antalya’da
Pazar gelişimi hakkında da bilgi veren Sayın
Topakoğlu, “2011 yılı itibariyle İSKİD envanterlerine
göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon yeni klima satışı
gerçekleşti. Taleplere baktığımızda A sınıfı ürünlerde
sevindirici gelişmeler var. 2009 yılında inverter klima
satış oranı % 14 iken, bugün % 21'e ulaştı. En çok
k l i m a s a t ı ş ı İ s t a n b u l , İ z m i r, A n t a l y a ' d a
gerçekleşirken, İstanbul soğutma yönündeki, İzmir
ve Antalya'da ısıtma konusundaki bilinçliliği ile ön
plana çıkıyor. Öte yandan yeni enerji yönetmelikleri
gündemde. AB sürecinin de etkileriyle sektörde
enerji verimliliği ve çevre konusunda hassasiyet
arttı. Şu an taslak bir gündem üzerinde çalışılıyor. 3
fazlı olarak hayata geçecek bu yönetmelik
sayesinde, 2016 yılında pazardaki klimaların
tamamı inverter olacak” açıklamasını yaptı.
Sağlığınız İçin Klima Kullanın
Klima kullanımı ile havada bulunan kaba partiküllerin
yanı sıra toz, polen, küf, kötü koku, mikroskobik
parçalar gibi partiküllerin temizlendiğine dikkat
çeken Sayın Topakoğlu, klima kullanımının özellikle
yaşlılara, kalp, tansiyon, şeker ve astım rahatsızlığı
olan insanlara tavsiye edildiğini belirtti.
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Sektörden Haberler
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı İle Tübitak Arasında
İşbirliği Protokolü İmzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleşen
işbirliği protokolü imza törenine Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ, TÜBİTAK
Başkanı Sayın Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK ile ilgili
Bakanlıklar ve TÜBİTAK'tan yetkililer katıldı.
Törende konuşan Bakan Yıldız, enerjinin Türkiye'nin
büyümesindeki en önemli sektörlerin başında
geldiğini söyledi. Enerji sektöründe yerli ve
yenilenebilir kaynakların kullanılmasının önemini
vurgulayan Yıldız, “Rüzgar santralinde tribün ve
jeneratör kısmı yapılamıyorsa yatırımlar ithal
kaynaklarla gerçekleştiriliyor. Bu bir paradoks, bunu
aşmak zorundayız. İşte bu yaptığımız protokoller ve
bunun çerçevesinde yapılacak yatırımlarla,
Türkiye'nin yalnızca rüzgarla alakalı karar verilmiş ve
lisansa bağlanmış yatırımlarında minimum 15 milyar
dolarlık bir ithalatı kesmiş olacağız.” dedi.
TÜBİTAK'ın vereceği desteğe çok önem verdiklerini
dile getiren Yıldız, "Ar-Ge faaliyetleriyle alakalı, tüm
kurumlarımızla beraber yapılacak 15'e yakın
bölümdeki destek için çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Bakan Ergün: Güçlü Olmak Zorundayız
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat
ERGÜN de Türkiye'nin uzun yıllar boyunca
ihtiyaçlarını dışardan karşıladığını, potansiyelini
açığa çıkarma konusunda biraz geri kaldığını belirtti.
Bugün itibariyle ise Türkiye'nin büyük bir potansiyeli,
imkanları ve kaynağı olduğunu anlatan Ergün,
ihtiyaçların da gün geçtikçe büyüdüğünü kaydetti.
Ergün, şunları söyledi: "Fert başına 20 bin dolar milli
gelir seviyesini aşmak istiyoruz. Bu da 2 trilyon dolar
üretim, 500 milyar dolarlık ihracat demek, enerji
demek. Bu üretimi, bu ihracatı enerji olmadan

gerçekleştiremezsiniz. Önümüzdeki dönemin en
önemli konuları su, gıda ve enerji konularıdır.
Herkesin bu konularda arz güvenliğini sağlaması,
kendi teknolojilerine sahip olması gerekmektedir.
Hele bizim gibi ülkelerin daha da bunlara sahip
olması gerekmektedir. Bulunduğumuz coğrafyada
büyük ve önemli bir ülkeyiz. Bu coğrafyada ayakta
kalmak, güçlü olmak zorundayız."
Bugün yapılan protokolle, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın, önümüzdeki 10 yıl içinde
çok büyük Ar-Ge projeleri gerçekleştireceklerini
belirten Bakan Ergün, bunun çok önemli bir karar
olduğunu söyledi. Bakan Ergün, "Burada büyük bir
Ar-Ge potansiyeli var. Kurumlarımız da bu işbirliği ile
büyük bir sinerji meydana getirmiş olacak. Enerji
Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında meydana gelen bu
anlaşmayla büyük bir sinerji doğacaktır" dedi.
10 yıl içinde 10'a yakın proje
TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yücel
ALTUNBAŞAK ise Türkiye için son derece önemli
olan bir protokol imzaladıklarını bildirdi. Konu enerji
olunca, çok fazla söze gerek olmadığını dile getiren
Altunbaşak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nda
alınan kararlar gereği enerjinin, ülkenin öncelikli
alanlarından biri olduğunu söyledi. İmzalanan
protokolle enerjide dışa bağımlılığı azaltmak
istediklerini vurgulayan Altunbaşak, protokol
kapsamında 10 yıllık bir zaman sürecinde 10'a yakın
projeden bahsettiklerini bildirdi.
Altunbaşak, protokolle birlikte en az yüzde 20'lik bir
yerlilik artışı beklediklerine işaret ederek, "Enerji ile
ilgili konularda hem hammadde hem teknoloji olarak
çok büyük satın almalar yapıyoruz. Stratejik işbirliği
çerçevesinde teknoloji transferi yapmak istiyoruz.
Bunlara örnek vermek gerekirse termik ve
hidroelektrik santrallerinin tasarımlarını da burada
yapmak istiyoruz. Türkiye teknolojisinin geldiği
seviye bunun için yeterli" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Ergün, Bakan Yıldız
ile TÜBİTAK Başkanı Altunbaşak, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında yapılan
işbirliği protokolünü imzaladı.

Sektörden Haberler
Klimanın doğru kullanılmasının önemine dikkat
çeken Sayın Topakoğlu, klima üfleme yönü ayarları,
yakın mesafeden insan vücuduna doğrudan tesir
etmeyecek şekilde yapılması ve periyodik bakımların
yetkili servislere bırakılması gerektiğini söyledi. Hava
sıcaklıklarının arttığı ya da düştüğü dönemlerde
iklimlendirmenin günlük yaşamın konforu açısından
önemli olduğunu vurgulayan Sayın Topakoğlu, klima
kullanımının insan sağlığını olumlu etkilediğini
kaydetti.
En İyi Enerji Tasarruf Edilebilendir
Toplantıda Türkiye ve dünyadaki enerji ekonomisi ve
iklimlendirme cihazlarının çevre üzerindeki etkileri
hakkında bir sunum gerçekleştiren Sayın Prof. Dr.
Kerem ALKIN ise 'Dünya ekonomisinde yeşil
yatırımın önemi, entelektüel sermayeden daha
önemli bir hale geliyor.

Artık hangi ülkenin çevre sermayesi yüksekse,
dünyayı korumayı temel prensip haline getirmişse,
bu o ülkenin ekonomik gelişiminde büyük bir avantaj
sağlıyor. Çevre sermayesini ayakta tutabilmek için de
yüksek teknolojili cihazların kullanılması gerekiyor.
Avrupa'nın bugünkü hedefi 78 milyar euro enerji
tasarrufu yapabilmektir. Eğer Türkiye bu politikayı
bire bir uygularsa %16 oranında tasarruf
yapabilecek. Bu da ülkemiz için cari açığın
kapanması anlamına gelmektedir' dedi.
Alıntıdır: Bu bilgiler 19 Haziran 2012 tarihinde
İstanbul Ritz Carlton Otel'de İSKİD tarafından
düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile
paylaşılmıştır.
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İklimlendirme Firmaları, İSO İkinci 500'e de
Damgasını Vurdu
İstanbul Sanayi Odası'nın
h e r s e n e y a y ın l a d ığ ı,
Türkiye'nin İlk 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu listesinin
ardından açıklanan
Türkiye'nin ikinci büyük 500
Sanayi Kuruluşu listesinde
de iklimlendirme sektörü
firmaları damgasını vurdu. Listede sektörden 15
firma yer aldı.
TOBB İklimlendirme Meclisi
Başkanı Sayın Zeki POYRAZ,
ilk sıralamada iklimlendirme
sektöründen 20 firmanın yer
aldığını hatırlatırken İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu
sıralamasında sektörden 15
firma bulunduğunu belirtti.
Sektör firmalarının yatırımdan
üretime, istihdamdan Ar-Ge'ye Türkiye sanayisi
içinde aktif bir şekilde yer aldığına dikkat çeken
Poyraz, sektördeki gidişattan memnuniyet
duyduklarını söyledi.
İklimlendirme sektörünün son yıllarda en fazla
rağbet gören sektörlerden biri olduğunu ifade eden
Sayın Poyraz, “Sektörümüz ürünlerine son yıllarda
yoğun bir talep var. Öte yandan özellikle yabancı
yatırımcıların ülkemize olan ilgisi de sektörümüzü
cazip kılıyor” dedi. Sektörün her geçen gün yurt içi ve
yurt dışı pazarlarda daha iyi konuma eriştiğini
söyleyen Sayın Poyraz, bugün yerli tüketicinin yerli
markalara olan güveninin arttığını, dünyanın dört bir
yanında da Türk iklimlendirme ürünlerine olan ilginin
yükseliş trendinde olduğunu vurguladı.
Sektörün yurt içi ve yurt dışı pazarlarda aranan, etkin
ve güçlü bir sektör olduğunu belirten Sayın Poyraz,
iklimlendirmenin dünya ile kucaklaşmış, global bir
sektör haline dönüştüğünü söyledi. Sektörü
bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere taşımayı
hedeflediklerini ifade eden Sayın Poyraz, Türk
iklimlendirme sektörünün daha fazla katma değer
üreten, daha az ithalat, daha fazla ihracat yapan,
daha fazla yerli ve yabancı yatırımcı çeken, ar-ge
yapan bir sektör olması için çalıştıklarını sözlerine
ekledi.

Sektörden Haberler
İhracatın %59,6’sını KOBİ’ler Gerçekleştirdi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun
2011 yılına ait Girişim
Özelliklerine Göre Dış Ticaret
İstatistiklerini değerlendiren
KOSGEB Başkanı Sayın
Mustafa KAPLAN, “Ülkemiz
ihracatının %59,6'sını 0-249
kişi çalışan ve KOBİ olarak değerlendirilen girişimler
tarafından gerçekleştirilmiştir. İhracatta 0-9 kişi
çalışan mikro girişimlerin payı %15,2 olurken,
%25,7'si 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimler,
%18,7'si 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimler ve
%40,2'si 250+ kişi çalışan girişimler tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Girişim ana faaliyetleri esas alındığında ihracatın
%59,4'ü sanayi sektöründe faaliyet gösteren
girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan
girişimlerin ihracattaki payı %36,5 düzeyinde
gerçekleşti. Sanayi sektörü ihracatının %63,6'sı
250+ kişi çalışan büyük girişimler tarafından yapıldı.
Ticaret sektörünün ihracatında ise %30,6 payla 1049 kişi çalışan küçük ölçekli girişimler en yüksek paya
sahip grup oldu.” dedi.
2011 yılında, ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin
ihracatının %49,8'i AB ülkelerine yapıldığını belirten
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan; “İhracatın
% 1 7 , 4 ' ü O r t a v e Ya k ı n d o ğ u ü l k e l e r i n e
gerçekleşirken, AB ülkelerine yapılan ihracatın
%64'ü sanayi, %33,7'si ticaret sektörü tarafından
gerçekleştirildi. 2011 yılında 23 695 girişim tek ülkeye
ihracat yaparken 8 772 girişim 2 ülkeye, 9 799 girişim
ise 3-5 ülkeye ihracat yaptı. 20+ ülkeye ihracat yapan
girişim sayısı 2 183 iken, bu girişimler ihracatın
yarısından fazlasını (%58) gerçekleştirdi. ”dedi.
Sanayi ürünleri ihracatının
%60,8'ini ana faaliyeti
sanayi olan girişimler
tarafından yapıldığını
söyleyen Kaplan; “Sanayi
ürünleri ihracatının
%35,6'sının ise ana faaliyeti
ticaret olan girişimler
gerçekleştirdi.
Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın
ise %95,6'sı sanayi ürünleri, %2,2'si tarım ürünleri
oldu. 2011 yılında ihracatın %46,4'ünü 100 girişim
yaparken, en çok ihracat yapan 5 girişim toplam
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ihracatın %16,8'ini gerçekleştirdi. İhracatta ilk 5
girişimin sanayi sektöründeki payı %18,7, ticaret
sektöründe %1381 olarak gerçekleşti.” dedi.
Ülkemiz ekonomisinin büyümesinde KOBİ'lerin
büyük yerinin olduğunu belirten KOSGEB Başkanı
Sayın Mustafa KAPLAN, “Türkiye İstatistik Kurumu
2011 yılı verileri göstermektedir ki, dün atölyelerde
üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmeler bugün
büyüyerek dünyanın öteki ucuna mal satar hale
gelmiştir. KOBİ'lerin büyümesinde ve ihracattaki
paylarının artmasında en büyük destekçisi KOSGEB
olacaktır. 2009 yılında, KOSGEB Kanununda
kuruluşumuz kadar önemli bir değişiklik yapılarak
KOSGEB'in, ülkemiz KOBİ'lerinden sorumlu ulusal
kuruluşu niteliğine kavuşması sağlanmıştır. 3
milyonu geçen sayılarıyla KOBİ'ler, ülkemizdeki
toplam işletmelerin % 99,9'unu teşkil etmektedir.
Ülkemiz ekonomisi içinde işletme sayısı, istihdam ve
üretim açısından önemli bir paya sahip olan
KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün
yetiştirilmesine, finansman kaynaklarının
genişletilmesi ve araçlarının çeşitlendirilmesine,
pazara ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılmasına
verdiğimiz önemle 2011 yılında ülkemiz ihracatının
%59,6'sını 0-249 kişi çalışan ve KOBİ olarak
değerlendirilen girişimler tarafından
gerçekleştirilmesi memnuniyet vericidir” dedi.

Sektörden Haberler
Girişimcilik Konseyi ve Türkiye’nin Girişimcilik
Ekosistemi İçindeki Yeri
KOSGEB Başkanı Sayın
Mustafa KAPLAN,
Girişimcilik İklimi
Dergisine Girişimcilik
Konseyi ve Türkiye'nin
Girişimcilik Ekosistemi
İçindeki Yerini
değerlendirdi.
“Klasik fizik kurallarından esinlenme sonucu
konuşma hayatına girmiş olan "boşlukta hayat
olamaz" deyişi, girişimcilik literatürüne "boşlukta
girişimcilik yoktur" şeklinde yansımış ve bu deyişe şu
anlam yüklenmiştir: Girişimciler, birbiriyle etkileşim
içinde bulunan birçok bileşenin bulunduğu bir sistem
içinde var olmaktadır. Ekosistem adını verdiğimiz bu
sistemin unsurları karmaşık ve özgül yollarla
etkileşimde bulunmaktadır.
Birçok araştırmacı ekosistemin unsurlarını inceleyen
çalışmalar yapmış ve bu çalışmalar girişimcilik
stratejilerinin dayanağını oluşturmuştur. Isenberg
(2009). Aşağıda sıralanan temel unsurları, büyük
çaplı girişimcilik halkası etrafında dizili küçük halkalar
içerisinde şematik biçimde ortaya koyarak daha
berrak hale getirmiştir. Bu halkalar aşağıdaki şekilde
açıklanmaktadır.
Ülke yöneticileri/hükümetler tarafından girişimciliği
desteklemek üzere etkin kurumlar ve destekleyici
mevzuat oluşturulmalı, girişimciliği engelleyen
faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Risk almanın teşvik
edildiği ve dürüstçe iflas eden girişimcilere yeni şans
tanıyan yaklaşımın benimsendiği bir kültür
içerisinden yeni girişimcilerin filizlenmesi daha kolay
olacaktır. Potansiyel girişimciler için rol modeli
oluşturacak ulusal başarı hikâyelerinin ve
girişimcilerin uluslararası başarılarının ortaya
çıkarılması ve görünür kılınması önemlidir. Başarı
hikâyeleri, girişimciliğin toplumun her kesiminde
kariyer alternatifi olarak benimsenmesine katkı
sağlayacaktır. Beceri/sosyal sermaye ekosistemin
önemli bir unsurudur ve nitelik ve beceri düzeyi
yüksek beşeri sermayenin oluşumu
desteklenmelidir.
Girişimcilerin mikro kredi, melek yatırımcılar, risk
sermayesi gibi finansman kaynaklarına ulaşımını
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kolaylaştıracak sistemler kurulmuş olmalı, sermaye
piyasaları ile ilgili düzenlemeler etkin ve yeterli
olmalıdır. Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik
faaliyet gösteren sivil kuruluşların varlığı ve kamusivil kuruluş işbirlikleri ekosistemde yerini almalıdır.
Girişimcilik kavramı ilk-orta eğitim düzeyinden
başlayarak öğretilmeli ve yaşam boyu eğitimin
içindeki yerini almalıdır. İletişim, enerji, ulaşım ve
lojistik altyapısı şüphesiz girişimcilik ortamının en
temel unsurlarındandır. Altyapının tamamlayıcı
elemanları olarak teknoloji bölgeleri ve kuluçka
merkezleri yenilikçi fikirlerin filizlenmesi ve ekonomik
değere dönüşmesi açısından önemli araçlardır.
Kümeler, girişimci örgütleri, işbirliği ağları, eğitim,
danışmanlık, hukuk, muhasebe gibi destek
hizmetleri, tedarikçi ilişkileri ve dağıtım kanalları
ekosistemin diğer unsurlarıdır.
Ülkemizde gerek girişimcilik politikalarının
oluşturulmasında gerekse destek mekanizmalarının
tasarlanması ve uygulanmasında öncü bir kuruluş
olan KOSGEB, yukarıda sayılan ekosistem
halkalarını birçoğuna ilişkin faaliyetler
yürütmektedir. Bunların bir kısmı aşağıda
özetlenmektedir.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, girişimcilik
kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı
kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin
kurulmasını sağlamak amacı ile verilmekte ve eğitim
sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine
yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve
deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir.
Modelin ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla
benzer misyonu paylaşan kurum/kuruluşlarla
stratejik ortaklıklar kurulmaktadır. Ortaklar arasında
İŞKUR, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve
çeşitli meslek kuruluşları bulunmaktadır. Eğitimler,
içerik ve uygulama yöntemi açısından KOSGEB'in
belirlediği standartlarda yapılmaktadır. Bu strateji ile,
Türkiye'nin en ücra köşelerine eğitim hizmeti
götürülebilmiş, üniversitelerimizde girişimcilik
eğitimleri yaygınlaştırılmıştır.
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında
gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimlerindeki yeni açılımla, 2010-2011 yılları
içerisinde 60.000 girişimci adayının eğitilmesi
sağlanmıştır.
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Eğitimlerini tamamlayarak yeni iş kuran girişimcilere
başlangıç sermayesi desteği verilmektedir. Diğer
taraftan KOSGEB, kuluçka merkezlerinin
(inkübatörlerin) 1990 yılından beri öncülüğünü
yapmaktadır. Kuluçkalar, yeni kurulan işletmelere en
kırılgan oldukları başlangıç yıllarında bir çatı altında
geçici surelerle mekân tahsis ederek ve koçluk, ağ
mekanizmalarına erişim, finansmana erişim gibi
destekler vererek sürdürülebilir bir yapıya
kavuşmalarını sağlayan mekanizmalardır. KOSGEB
himayesinde ve desteğiyle kurulan iki tür kuluçka
merkezi bulunmaktadır. TEKMER'ler (Teknoloji
Geliştirme Merkezleri), üniversite kampüslerinde ve
üniversiteler tarafından tahsis edilen binalarda
KOSGEB tüzel kişilik şemsiyesi altında faaliyet
gösteren işletme kuluçkalarıdır. Türkiye genelinde 28
üniversite ile iş birliği içerisinde kurulan ve yönetilen
bu merkezlerde Ar-ge ve teknoloji tabanlı firmalar
desteklenmekte, bu firmaların üniversite
imkânlarından faydalanarak teknik ve teknolojik
bilgiye erişimleri kolaylaştırılmakta, üniversite ve
üniversite dışında gerçekleştirilen Ar-Ge
çalışmalarının ticarileştirilmesine imkan
sağlanmaktadır. Türkiye ve dünya ölçeğinde başarı
hikayesine dönüşmüş birçok firmanın filizlenerek
büyüdüğü TEKMER'ler, üniversitelerin girişimcilik
ekosisteminin vazgeçilmez bir bileşeni haline
gelmiştir. KOBİ'lerin kendi bünyelerinde yürüttüğü ArGe çalışmaları sürecinde üniversite-sanayi iş birliğini
kurmak üzere geliştirilen "Duvarsız Teknoloji
İnkübatörü" modeli ise sıradan bir köprü vazifesinin
ötesinde, üniversite ve sanayi arasında iki yönlü bilgi
alışverişine imkan sağlayarak teknolojinin ekonomik
değere dönüşümünü hızlandıran ve etkinleştiren bir
role sahiptir.
Kısa adı İŞGEM olan İş Geliştirme Merkezleri ise
yörelerde başarılı küçük işletmelerin kurulmasını
destekleyerek girişimciliğin geliştirilmesi, girişimcilik
kültürünün yaygınlaştırılması ve yerel ekonomik
gelişmenin sağlanması amacına yönelik olarak
kurulan kuluçkalardır. Bağımsız tüzel kişilik olarak
kurulan bu kuluçkalara KOSGEB tarafından kuruluş
ve işletme dönemlerinde destek vermektedir.
İŞGEM'ler kar amacı gütmeyen yapıda, belediyeler,
üniversiteler, özel idareler, kalkınma
birlikleri,
meslek kuruluşları (vakıf, dernek, oda vs.) ve
kooperatifler tarafından kurulabilmektedir. Dünya
Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlarla
yapılan çalışmalar sonucu elde edilen 20 Ekosistemi
yıllık tecrübenin sonunda KOSGEB kendi İŞGEM
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destek modelini oluşturmuştur. Bu modelde, temel
uluslararası kriterlerden taviz vermeksizin, ülkemiz
koşullarına uygun bir yapı kurgulamıştır. Ayrıca
İŞGEM adı Patent Enstitüsünde tescil ettirilmiştir.
İŞGEM adını kullanabilme kriterlerine uygun kuluçka
merkezlerine İŞGEM adı kullanım hakkı
verilmektedir. Bu hakkı elde eden kuluçka merkezleri
de KOSGEB İŞGEM kuruluş ve işletme
desteklerinden faydalanmaktadır. Yeni girişimcilerin
desteklenmesinde etkin bir araç olarak İŞGEM
Modeli ülke çapında yaygınlaştırılmaktadır.
KOSGEB, örgün sistem içerisinde girişimcilik dersi
veren üniversitelerde iş planı yarışmaları
düzenlenmekte, böylece hem başarılı öğrenciler
ödüllendirilmekte hem de üniversitelerde girişimcilik
kültürünü yaygınlaştırmak açısından üniversiteler
teşvik edilmektedir.
2006 yılından beri verilmekte olan Avrupa
Girişimcilik Ödülü 2010 yılına kadar sadece üye
ülkeler ve Norveç'in katılımına açık bir program
olmasına rağmen, Avrupa KOBİ Haftası
etkinliklerine aktif olarak katılan KOSGEB'in çabaları
sonucunda programa Türkiye'nin de dâhil edilmesi
sağlanmıştır. Başkanlığımız bu inisiyatifin Türkiye
temas noktasıdır.
Bunun yanı sıra, diğer girişimcilere rol modeli ve esin
kaynağı olabilecek başarılı yeni girişimciler ve
KOBİ'ler için Türkiye çapında bir ödül programı
başlatılmış olup ilk ödüller 2012 yılında verilecektir.
İlk paragrafta, ekosistem içindeki unsurların
birbirleriyle karmaşık ve özgül bir etkileşim içinde
o l d u ğ u i f a d e e d i l m e k t e d i r. G i r i ş i m c i l i ğ i n
sürdürülebilir niteliğe kavuşabilmesi için, bu
etkileşim düzeylerinin iyi bilinmesi, aradaki
boşlukların doldurulması ve halkaların birbirine
bağlanması, bir başka ifadeyle ekosistemin bütüncül
bir yaklaşımla ele alınması gerekir. Bu noktadan
hareketle GİRİŞİMCİLİK KONSEYİ kurulmuştur.
4 Ocak 2012 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Sayın Nihat ERGÜN'ün katılımıyla resmi
açılışı gerçekleştirilen Girişimcilik Konseyi
çalışmalarının koordine edilmesi görevi KOBİ
Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KSEP) 1.1.6. maddesi
gereği KOSGEB'e verilmiştir.
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Konsey'in görevi, Türkiye'deki ekosistemi bir bütün
içinde ele alarak;
üGirişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve
girişimciliğin yaygınlaştırılması için yeni stratejilerin
ve politikaların belirlenmesine,
üBu kapsamda girişimcilerin desteklenmesine,
girişimciliği engelleyen unsurların giderilmesine,
üYerli ve yabancı finans kaynaklarına ulaşım
kolaylığı getirilmesine,
üİleri teknoloji ve yüksek katma değer yaratan
girişim faaliyetlerinin özendirilmesine ve
üUluslararası rekabet gücü olan girişimci potansiyeli
oluşturulmasına yönelik kararlar alınmasını
sağlamaktır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın başkanlık
yaptığı konseyin üyeleri, aşağıda belirtilen kamu
kurumlan ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcilerinden oluşmaktadır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
KOSGEB
İŞKUR (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu)
YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu)
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
TOBB Genç Girişimciler Kurulu
TOBB Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi
TESK
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ASKON (Anadolu Aslanları İşadamları Derneği)
ENDEAVOR Derneği
GYİAD (Genç Yönetici ve İşadamları Derneği)
KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği)
MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği)
TEKNOGİRİŞİM (Teknogirişim İşletmeleri
Araştırma Geliştirme Derneği)
TGBD (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği)
TİKAD (Türkiye İş Kadınları Derneği)
TÜGİK
TUSKON
TÜGİAD (Türkiye Genç İşadamları Derneği)
TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İşadamları
Derneği)
TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu)
TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği)
Konsey çalışmaları toplantılar, çalışma grupları ve
Konsey Web Portalı araçları ile yürütülmektedir.
Eğitim ve Finansman çalışma grupları çalışmalarına
başlamış olup diğer çalışma gruplarının
oluşturulması ve portal oluşumuna ilişkin çalışmalar
sürmektedir. Konsey çalışmaları ülkemizdeki tüm
kurum ve kurulların katkı ve katılımlarına açıktır.
Konsey çalışmalarının temellinde, evrensel
uygulamaların yerel ve ülkesel bağlamda
değerlendirilerek ekosisteme dahil edilmesi, ileri
teknoloji ve yüksek katma değer yaratan girişimcilik
faaliyetlerinin önceliği, “önce küçük olanı düşün” ve
diğer Avrupa Küçük İşletme Yasası kurallarının
gözetilmesi bulunmaktadır. Bu sürecin en önemli
aktörü, odak noktası ve katılımcı ise şüphesiz
girişimcilerdir.” diyerek sözlerine son vermiştir.
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Türkiye'nin 2023'te 500 Milyar Dolarlık İhracat
Hedefinde 150 Milyar Dolarla Yer Alan Hizmet
Sektörünün Önünü Açmak İçin Gerekli Olan
Formülü Buldu

77 ülkeye mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren
Türkiye, Sayın Kıvanç TATLITUĞ başta olmak üzere
bu ülkelerde sevilen Türk starlarının başrol oynadığı
dizilerden yararlanacak. Tatlıtuğ dizilerde doktor
olacak, hatta araba kazası geçirdikten sonra estetik
için kendini Türk doktorları ve hastanelerine emanet
edecek.
Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri, film
yapımcısı şirketler, film dağıtımcısı şirketler, bilişim
şirketleri, yüksek ve orta öğretim kurumlarına yönelik
hazırlanan tebliğ hakkında Ege İhracatçı
Birlikler'inde düzenlenen toplantıda konuşan
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın
Bülent ECEVİT, "39 milyar dolarlık hizmet ihracatı
yeterli değil. Bunu hızla artırmamız gerekiyor. Bu
nedenle hazırladığığımız 2012/4 sayılı Döviz
Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Tebliği
büyük iş görecek. Bu tebliğle sağlık turizmi, film,
eğitim, bilişim sektörlerindeki potansiyeli harakete
geçirmek istiyoruz" dedi.
72 Ülkede Gösteriliyor
Firma temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği toplantıda
31 milyon turisti yeterli görmediklerini belirten Ecevit,
"Sağlıkla ilgili daha çok iş yapalım istiyoruz. Gana'da
katarakt amaliyeti olmak isteyen bir hasta 5.5 saatlik
uçak yolculuğunun ardından Güney Afrika'ya gidiyor.
İzmir-Gana 6 saat. Çinliler, estetik için Güney Kore ve
Japonya'ya giderken neden buraya gelmesin.
Yerinde ihracatı destekliyoruz. Sektör altyapısı çok
iyi. Türk dizileri 72 ülkede gösteriliyor. Bu diziler Türk
ürünleri algısı içinde önemli rol oynuyor. Dizilerde yer
alan Türk ürünlerini doğru konumlandırdığımız

takdirde bunun Türkiye'nin ihracatına olumlu katkısı
yadsınamaz. Bu tip çalışmalara büyük destekler
vereceğiz" dedi.
Farkı Görenler Girişimlere Başladı
Bazı tekstil firmalarının deneme için hazırladığı
Osmanlı koleksiyonunun büyük ilgi gördüğünü
kaydeden Ecevit, özellikle Türkiye'nin sağlıktaki
altyapısına dikkate alarak buna uygun film ve diziler
hazırlanmasına destek olmaya karar verdiklerini
açıkladı. Ecevit, "Örneğin Sayın Kıvanç TATLITUĞ,
neden bir dizide doktor rolünde oynamasın. Ya da bir
trafik kazası geçirip Türk hastanesinde estetik
ameliyat olmasın ki?" dedi. Ecevit ayrıca Sağlık
Serbest Bölgeleri'nin faaliyeet geçirilmesi ile ilgili
çalışmaların devam ettiğini, yine eğitim konusunda
desteklere devam edeceklerini anlatarak, "İzmir, 1
milyonu havayolu 500 bini ise kruvaziyerle toplam
1.5 milyon turist ağırlıyor, bu yeterli değil. İzmir
sokaklarının yabancılar ile dolması lazım. EXPO
adaylığı da kentin zengin jeotermal kaynakları ile
sağlık altyapısında farklılaşmasını sağlayacak" diye
konuştu.
Büyük Potansiyel
Ecevit, hizmet sektörlerine sağlanacak destekle aynı
zamanda 300 dolara yurtdışında çalışmaya giden
Türk insanını 2- 3 bin euroluk aylık ücretlerle yerinde
istihdam edibeleceğine dikkat çekti. Ecevit, "Termal
ve yaşlı turizmine yönelmeliyiz" dedi.
Sağlık turizminde hastanın ulaşım giderlerinin
yarısını 1000 dolara kadar karşıladıklarını,
üniversitelerin yurtdışı fuar ve tanıtımlarına destek
verdiklerini dile getiren Ecevit, yaşlı turizmine, termal
yatırımlara, yazılım ve oyunlara destek verdiklerini
söyledi. Ecevit, Amerika'da Silikon Vadisi'nde ofis
açacaklara 600 bin liraya kadar destek vereceklerini
de açıkladı.
Expo’ya Uygun
AK Parti İzmir Milletvekili Sayın Rıfat SAİT, ihracatta
500 milyar dolarlık hedefini gerçekleştireceklerini
dile getirdi. Bu başarıyı hükümet, ihracatçılar, sivil
toplum kuruluşları birlikte yakalayacaklarını dile
getiren Sait, yeni teşviklerin ihracatı artıracağına
inandığını söyledi. Sait, “Bugüne kadar hep ürün
ihracatından bahsediliyor. Oysa Balkanlar'da
inşaatta, sağlık turizminde önemli potansiyeli
gördük. İzmir EXPO 2020'ye aday. Sağlık teması
EXPO'nun teması. Ne kadar çok dışarıdan hasta
getirebilirsek, ihracat hedefine o kadar ulaşırız.
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Önümüzdeki günlerde hizmet ihracatçı birlikleri
kurabiliriz. İzmir'de özel sağlık serbest bölgesi için de
çalışmalar var” dedi.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sayın
Mustafa TÜRKMENOĞLU'da sağlık turizmi, film,
bilişim ve eğitimi kapsayan destekleri bilmenin
önemine dikkat çekerek, “Özellikle Balçova ve
İnciraltı bölgelerindeki sağlık turizmi ile jeotermal
enerji varlığı çok önemli. Ana teması sağlık olan
EXPO 2020'ye doğru ilerlerken, sağlık turizminin her
geçen gün değerinin artacağı beklenmekte, teşvikler
sayesinde gerçekleşen yatırımların hem İzmir'e hem
de ihracata katkısı büyük olacaktır" dedi.
Toplantıda Ekonomi Bakanlığı Şube Müdürü Sayın
Mete ÖZBALABAN, teşviklerle ilgili detaylı bilgi verdi.

Türkiye'de İlk Olma Özelliği Taşıyan İzmir Yerel
Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Strateji
Belgesi İle İzmir'de Yerel Girişimcilik
Ekosisteminin Ana Paydaşları Belirlenecek,
Girişimcilik Ekosistemini Meydana Getiren
Unsurlar Analiz Edilecek ve Girişimciliğin
Geliştirilmesine Yönelik Eylem Planı
Hazırlanacak.

Yapılan araştırmalar ülkelerdeki girişimci oranının
artışıyla, kişi başına düşen milli gelirin artışı arasında
doğru orantı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle
ülkemizde Gem (Global Entrepreneurship Monitor)
2011 Küresel Girişimcilik Raporuna göre 6.0 olan
yeni girişimci oranını özellikle İzmir Bölgesi özelinde
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artırma ve nitelikli girişimciliğin gelişmesine katkı
sağlama yönünde İzmir Yerel Girişimcilik
Ekosisteminin Geliştirilmesi Strateji Belgesinin
çıktıları büyük önem taşıyor.
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen odak grup
toplantılarında, İzmir'de girişimciliğin önündeki
engeller, farklı paydaşların katılımıyla görüşüldü.
Katılımcılardan Ege Sanayicileri ve İşadamları
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent
AKGERMAN, Sayın Alphan MANAS ve diğer bazı
arkadaşlarıyla birlikte uluslararası bir melek
yatırımcı ağı olan Keiretsu Forum'un Türkiye ayağını
faaliyete geçirdiklerini, böylece girişimcilerin
yatırımcılara ulaşmasının kolaylaşacağını aktardı.
Toplantılarda ayrıca İzmir Yerel Girişimcilik
Ekosisteminin Geliştirilmesi Strateji Belgesi
projesinin sonucunda oluşturulacak final raporunda
sunulabilecek politika önerileri ve eylem planı
tartışıldı. Toplantı sonucunda ortaya çıkan veriler
mevcut durum analizi ve strateji planında yer
verilmek üzere analiz ediliyor.
Girişimcilik kapsamında İzmir için en önemli
adımlardan biri olan, İZKA'nın güdümlü proje desteği
kapsamında gerçekleşecek inovasyon merkezi
projesi hakkında bilgi verildi. Toplantıları ve İZKA'nın
girişimcilik faaliyetlerini değerlendiren İzmir
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr. Ergüder
CAN, İZKA'nın desteklediği İzmir Teknoloji
Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB) tarafından
yürütülen proje ile yeni iş fikirlerinin destekleneceğini
ve girişimcilere fiziksel altyapı, danışmanlık, hukuk
hizmeti gibi çeşitli alanlarda hizmet verileceğini
belirtti. Toplamda 7 milyon TL olarak düşünülen proje
bütçesinin 5 Milyon 250 bin TL'sinin İZKA tarafından
karşılanacağını söyledi. İzmir Yerel Girişimcilik
Ekosisteminin Geliştirilmesi Strateji Belgesinin
çıktılarının 2014-2018 İzmir Bölge Planında yer
alacağını belirten Can, söz konusu belgenin
önümüzdeki 5 yıllık dönemde İzmir'in girişimciliğin
geliştirilmesi stratejisine yön vereceğini söyledi.
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Tanıtım
Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek
Yüksekokulu ve Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir
Meslek Yüksekokulu ve ISKAV işbirliği ile
Türkiye'de bir ilk.
“İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda
Devreleri” kitabı basıldı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan ÇÜ AMESYO
Öğretim görevlisi Sayın Erdoğan ŞİMŞEK, kitabın
Elektrik-Elektronik Müh. Sayın Adnan BASALAK ve
Balıkesir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Sayın
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU ile birlikte beş
yıllık bir çalışma sonunda ortaya çıkardıklarını
anlattı. ''İklimlendirme Soğutma Elektriği ve
Kumanda Devreleri' adı verilen kitabın, teknoloji
fakülteleri ve meslek yüksekokullarının yanı sıra
meslek liselerinin İklimlendirme programlarının
elektrik ve kumanda derslerinde önemli bir eksikliği
de gidereceğini belirtti.
Kitapla ilgili olarak İHA muhabirine açıklamalarda
bulunan ÇÜ AMESYO Öğretim Görevlisi Sayın
Erdoğan ŞİMŞEK, İklimlendirme ve soğutma
mesleğinde mekanik olarak birçok kaynak
bulunmasına karşın elektrik ve elektronik bilgisi
konusunda çok az kaynak bulunduğunu ve bu
anlamda bu kadar detaylı bir kitabın Türkiye'de bir ilk
olduğunu söyledi.
Sayın Şimşek, iklimlendirme ve soğutma sektöründe
elektrik bilgisi çok iyi olan teknik elemanlara ihtiyaç
duyulduğunu; ancak yalnızca elektrik bilgisinin artık
yetmediğini, elektronik bilgisinin de teknik
elemanlara meslek liselerinden itibaren verilmeye
başlanması gerektiğini vurguladı.
Şimşek, günümüzde ısıtma, soğutma ve
iklimlendirme sistemlerinde kontrolün yazılım ve
mikroişlemci ile elektronik devreler sayesinde
yapıldığını belirtti. Bu konuda yetişmiş teknik
elemana ihtiyaç duyulduğunu ifade eden, söz konusu
eksikliğin bu kitapla belirli oranda kapatıldığını
söyleyen Şimşek, iklimlendirme ve soğutma
teknolojilerinin çağın ve geleceğin en önemli
mesleklerinden biri olduğunu da üzerine basarak
belirtti.

Teknoloji fakülteleri başta olmak üzere Meslek
Yüksekokulları ve Meslek Liselerinde "İklimlendirme
Elektriği ve Elektrik Kumanda Devreleri" derslerinin
de eğitim planına dahil edilmesine rağmen, bu
alanda yazılı bir kaynağın olmadığını hatırlatan
Şimşek, kendilerinin de bu eksikliği giderebilme
adına yola çıktıklarının ve hiçbir ticari kaygı
gütmediklerini belirtti.
''İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda
Devreleri' adını verdikleri kitabı, beş yıllık bir
çalışmanın ardından hazırladıkları bilgisini de veren
ŞİMŞEK, 352 sayfa ve 19 bölümden oluşan kitabın,
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim
Kurumu (YÖK) içeriğine de uygun olduğunu belirtti.
Elektriksel devre takibinde, mekaniksel çalışmaya
da yer verildiğini dile getiren Şimşek, bununla birlikte
elektronik elemanların da anlatılmasıyla bir konu
bütünlüğünün sağlandığını belirtti.
Şimşek, "Kitabın hazırlanmasında başta ISKAV
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin DURUK,
ISKAV Yayın Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa
ARSLANCAN, Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve
Eğitim Vakfı (ISKAV) Yayın Komisyonu Üyeleri Sayın
Selman ÖLMEZ ve Sayın Murat DEMİRTAŞ,
soğutma alanının duayenlerinden biri olarak
gösterilen Sayın Nuri ÖZKOL'un da desteğini
aldıklarını söyledi.
Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim vakfı
(ISKAV) teknik kitaplar dizisi “7” nolu yayını olarak
ISKAV tarafından basılan; "İklimlendirme Elektriği ve
Elektrik Kumanda Devreleri" kitabında Şimşek,
iklimlendirme ve soğutma sektöründe hizmet veren
teknik personel açısından da iyi bir kaynak
oluşturulduğunu belirtti.
Kitabın ISKAV internet sitesinden temin
edilebileceğini belirtti. Ayrıca incelemek isteyenler
dernek merkezimizden de ilgili kitaba ulaşabillir.
Kitabın bölümleri
Bölüm 1. Elektriğin Temelleri
Bölüm 2. Elektrik Test Cihazları
Bölüm 3. Elektrik Enerjisi
Bölüm 4. Termostatlar
Bölüm 5. Röleler ve Kontaktörler
Bölüm 6. Devre Koruma Cihazları
Bölüm 7. Kondansatörler
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Tanıtım
Kitabın bölümleri
Bölüm 8. Elektrik Motorları
Bölüm 9. Elektrik Devre Sembolleri
Bölüm 10. Elektrik Devre Şemaları
Bölüm 11. Elektronikte Kullanılan Semboller
Bölüm 12. Devre Elemanlarının Elektriği
Bölüm 13. Buzdolabı Elektrik Devre Şemaları
Bölüm 14. Ticari Tip Soğutucu
Elektrik Devre Şemaları
Bölüm 15. Split Klima Elektrik Devre Şemaları
Bölüm 16. Soğuk Depolar
Bölüm 17. Merkezi Klima Santralleri ve
Soğutma Grupları (Chiller)
Bölüm 18. Araç Klima Ve Soğutma Üniteleri
İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda
Devreleri kitabı, İklimlendirme-Soğutma alanında
hangi mevkide olursa olsun ilgili kişilerin bilmesi
gereken konuları ve bilgileri içermektedir.
Bir iklimlendirme ve soğutma sisteminde, mekanik
safha, soğutucu akışkanın sisteme şarjı ve sisteme
hapsedilmesiyle sona erer. Bu safhadan sonra,
sistemin çalışması tamamen elektrik ve/veya
elektronik sistemlerin çalışmasına bağlıdır.
İklimlendirme ve Soğutma sistemleri içerisinde
çalışan sistemler, mekaniksel olarak soğutucu
akışkanın kompresör tarafından sıkıştırılması
prensibine dayanır. Sistemin en önemli elemanı
kompresör ve kompresörün de çalışmasını sağlayan
elektrik motorudur.

Bu motor, bir kumanda sistemi tarafından kontrol ve
kumanda edilerek çalıştırılacaktır. Teknik elemanın
sistemi çalıştırabilmesi, oluşabilecek arızayı
giderebilmesi için elektriksel devreyi ve kumanda
sistemini tanıyıp bilmesi gerekir.
İşte bu çalışmada, iklimlendirme ve soğutma
cihazlarının elektrik ve kumanda devreleri ile
kumanda elemanları en esas unsurlarından en
girişik özelliklerine kadar tek tek incelenip
özellikleriyle tanıtılmıştır. Çalışmanın girişinde,
elektrik hakkında gerekli temel bilgiler verilmiştir.
Ardından, ev buzdolapları, ticari soğutucular, soğuk
depolar, merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri, su
soğutma grupları, klima santralleri, taşıt
iklimlendirme sistemlerinin elektrik devrelerinin
çizimleri yapılarak devrelerin faz takibi yapılmıştır.
Bu kitap, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde,
elektrik ve kumanda devreleri hakkında var
olduğunu düşündüğümüz eksikliği gidermek üzere
düzenlenmiştir. Bilgi güncellemesi yaparak bu
alandaki bilgileri, daha güncel, gelişmiş ve yeterli
hale getirilmeye çalışılmıştır.
Sonuç olarak da iklimlendirme ve soğutma alanında
çalışma yapan ya da yapacak olan ve bu konuya ilgi
duyan herkese kaynaklık edebilecek nitelikte bir
çalışma ortaya çıkmıştır. Bu çalışma; meslek liseleri,
meslek yüksekokulları ve teknik eğitim veren
fakültelerde iklimlendirme eğitiminde kaynak olarak
kullanılabilecek bir çalışmadır.

Basında Üyelerimiz

*Haberleri web sitemizden inceleyebilirsiniz.
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Basında Üyelerimiz

*Haberleri web sitemizden inceleyebilirsiniz.
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Basında EHİS

*Haberleri web sitemizden inceleyebilirsiniz.
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Bakış Açısı
İhracat Yapmanın Arkasındaki Gerçekler

ESSİAD
e-bülten
fazladır. Yurtdışı seyahatlerimde şuan Türkiye'de
olmayan ancak bir kaç sene sonra bir firma
tarafından Türkiye'ye getirilen markalar ya da
Türkiye'de çok aktif olmayıp yurtdışında farkettiğim
Türk markalarına olan bakışım her zaman farklı
olmuştur.

2.İç pazarlarda firmanın pazar payının artması ve
artık dış pazarlara açılma gerekliliğini hissetmeleri,

3.İhracat yapmak için firmanın üst sınıf kalite
anlayışını benimsemesi gerekir. Bunun anlamı
şudur: Firma eski imajı ve vizyonundan kurtulup,
kendi kabuğunu kırarak çok farklı bir vizyonla kendini
ve o anki gerçekliğini aşacaktır. Kendi içinde bu
gelişim sürecine hazır olan firma, dışarıda da
koşulları sağlanması için gerekli olan hazırlıkları
kendiliğinden yapar hale gelecektir. Firma
çalışanlarının ve sahibinin vizyonunun bu yönde
değişmesi ve gelişmesiyle birlikte, kendiliğinden
yeni yapılanma süreci başlayacaktır ve firma kalite
belgelerini almak, nitelikli personellerle çalışmak,
üretimlerini daha kaliteli, daha az fire oranıyla ve
daha programlı şekilde üretmek zorunda kalacaktır.
Tüm bunlar yurtiçi piyasasına verdiği hizmetin
kalitesini de artıracağı için, firmanın yurtiçi pazar
payı daha da artacaktır.

3.İç pazarlarda ödeme konusunda firmaların
zorluklarla karşılaşması, (vadesinde ödenmeyen
çekler, uzun vadeler vs. gibi)

Firmanın marka bilinirliliği, prestiji, vizyonu tamamen
değişecektir. Bu değişimin kendisidir ve değişimle
birlikte firma daha uzun süreler ayakta kalacaktır.

4.İhracat yapmanın firmanın prestijini artırması,

4.Ürünlerinin tüm dünyada satılması firmanın imajını
olumlu yönde artıracaktır. Ayrıca firmanın rekabet ve
pazarlık şansı da artacaktır. Bu da firma
çalışanlarının, müşterilerin, firma alt bayilerinin
distribütör ve satış organizasyonundaki herkesin ve
tabii ki firma sahibinin kendi ürünlerine bakışı,
firmaya olan aidiyet duygusunu artırarak firmanın
satışlarının artmasına sebep olacaktır.

Elif ÜNAL
www.net-for.com
elif@net-for.com
Merhaba,
Türkiye genelinde firmaların dış pazarlara açılmak
istemesindeki nedenleri özetlersek;
1.İç pazarların durgunluğu,

5.Artan rekabet koşullarında, firmaların
kurumsallaşmak zorunda kalarak, müşterilerine
daha kaliteli hizmet götürmek için her türlü kalite
belgesini almak zorunda olması ve bu sayede de
firmaların ihracata hazır hale gelerek vizyonlarını dış
pazarlara doğru odaklamaları şeklinde
özetlenebilinir.
Tüm bu nedenler bir firmanın ihracat yapmak
istemesini haklı çıkaracak yönde olmasına rağmen,
tüm bunlara ek olarak, firmaların başka avantajları da
olacaktır.
Peki, ihracat yapmak firmalara ne kazandıracak?
1.Firmanın pazar payı artarak ürünlerini tüm
dünyada satabileceklerdir. Bu sayede firmanın
karlılığı ve cirosu artacaktır.
2.Dünya pazarlarında satılan markaların bilinirliliği ve
tüketicinin bu markaya duyduğu güven çok daha

5.Firmanın finansal yapısını ve nakit akışını daha
rahat ayarlayabilmesi sağlanacaktır. Yurtdışı ile
çalışmanın verdiği prestij banka ve pazarlarda
firmanın kredibilitesini artıracaktır. Bu da firmanın
daha az nakitle daha büyük işlere adım atmasına
sebep olucaktır.
Örneğin, ihracat yapmak isteyen bu konuda
müşterisi olan bir firmayı ele alalım. Aldığı siparişi
üretmek için ihtiyacı olan hammadde alımı için yeterli
nakit parası olmasın.Bu firma Eximbank'a gittiğinde,
ksa veya orta vadeli kredilerden yararlanabilecektir.

Bakış Açısı
Bu yöntem nakit sorununu çözebilmesi için
kullanabileceği yöntemlerden sadece biridir. Manevi
tatmin duygusu tüm şirket çalışanlarında ve firma
sahibinde gerçekleşmiş olacaktır. Firma çalışanın
ürettiği ürünü bir Amerikalı’nın kullanıyor olması,
Alman Bay Hans'a mal satıyor olmak eminim ki
herkesi mutlu edip, insanların globalleşme kavramını
sadece kavram olmaktan çıkarıp deneyimlemesine
neden olacaktır. Daha önce ithalat ihracat
yapmamış, danışmanlığını yaptığım firmalarda bu
olguyu sıklıkla gözlemlerim. Firma birlikte
çalışmamız neticesinde ihracat/ithalat yapmaya
başlar. Yurtdışından gelen misafirler, yurtdışına
yapılan ziyaretler sırasında, firma sahibi ve
çalışanları yurtdışı ile iş yapmaktan ötürü yaşadığı
sevinci görürüm. Misafirler ağırlandıktan ülkelerine
döndükten sonra en az iki hafta o kişilerin yaptığı
şeyler, alışkanlıkları firma içinde konu olur. Yurtdışına
çıkan elemanlar ise, hayatın sadece ülkemiz ile sınırlı
olmadığını idrak eder ve çalışanlar yabancı
kültürlerle içli dışlı olmak zorunda kalarak kendi
kişisel gelişimlerine de katkıda bulunurlar. Böylelikle
farklı kültürleri, yaşam biçimlerini tanıma fırsatı
sağlarlar. İnsanların ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin
itici güçleri; kitap okumak, seyahat etmek, yeni
kültürler ve bu kültürlerdeki insanları tanımak
olduğunu deneyimlemişimdir. Bu açıdan firmanın
ihracat yapmasını malı sadece yurtdışına satıp,
dövizi yurtiçine getirmek ve bol karlılık olarak
görmemek lazım. Ben iş hayatım boyunca, Alman,
İspanyol, Çinli, Dubaili gibi çok farklı ülkelerin ticaret
insanlarından kendi adıma çok değerli tecrübeler
edindim. Bu açıdan eğer gelişmek istiyorsak, eğer
çoğalmak istiyorsak, sınırlarımız bu ülke bu coğrafya
olmamalıdır. Kendimizi ve sınırlarımızı aşmanın bir
yolu ihracattır.
7.Türkiye ekonomisine katkıda bulunmanın en temel
yollarından biri olan ihracat yapmak firmanın daha
çok teşvik, hibe ya da desteklerden yararlanmasına
neden olacaktır. Şuan da Türkiye'de doğan her
bebek borçla doğmaktadır. Bu borçları silmenin
yegane koşulları;
Üretim yaparak ve/veya hizmet sağlayarak yeni
istihdam olanakları açmak,
Turizimi artırarak, ülkeye döviz girmesini
sağlamak,
Dış pazarlara açılarak ülkeye döviz girmesini
sağlamak.
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Dolayısıyla, ihracat yapmak aslında bizim ülkemize
olan bir görevimizdir. Olaya bu şekilde bakmak bizi
“ben” bilincinden “biz” bilincine götürecektir. Başka
türlü daha kaliteli, daha rahat, daha huzurlu hayatlar
yaşamamız mümkün değildir.

Yazımın sonuna gelirken, henüz ihracat yapmayı
düşünmeyen firmaları umarım ikna edebilmişimdir.
Sizlere huzurlu, bol kazançlı, hayırlı, keyifli günler
diliyorum.
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler
06.06.2012
09.06.2012

07.06.2012
10.06.2012

ENTECH POLUTECH
ASİA 2012 : Çevre ve
Enerji Teknolojileri
Fuarı
REW İstanbul 2012 : 8.
Uluslar arası Geri
Dönüşüm, Çevre
Teknolojileri ve Atık
Yönetimi Fuarı

Bangkok
TAYLAND

24.09.2012
27.09.2012

5 In 1 Sulaymaniah

Bağdat
IRAK

İstanbul
TÜRKIYE

26.09.2012
30.09.2012

CLIMATECH AND
WATEX

Şam
SURİYE

02.10.2012
04.10.2012

Infa Oman 2012

Muskat
UMMAN

04.10.2012
07.10.2012

Ortadoğu İnşaat Fuarı
2012 (4.)

Diyarbakır
TÜRKİYE

05.10.2012
09.10.2012

CONSTRUMAR

Kazablanka
FAS

07.10.2012
11.10.2012

BANGKOK RHVAC Bangkok Refrigeration,
Heating, Ventilation
and Air Conditioning,
Heating, Refrigeration,
Ventilation, Parts,
Materials and Services,
Tools & Equipment

09.10.2012
11.10.2012

CHILLVENTA

Nurnberg
ALMANYA

10.10.2012
12.10.2012

Energetika : 8.
Uluslararası Enerji
Fuarı

Belgrad
ALMANYA

15.08.2012
18.08.2012

İnterbuild Africa

Johannesburg
G. AFRİKA

04.09.2012
07.09.2012

Aqua-Therm Almati :
Isıtma Soğutma
Havalandırma Sıhhi
Tesisat Fuarı

Almaata
KAZAKISTAN

05.09.2012
07.09.2012

06.09.2012
09.09.2012

10.09.2012
13.09.2012

Eolica Expo
Medditerian : Alternatif
Enerjiler, Rüzgar
Enerjisi, Rüzgar
Kuvveti Tesisler
All Green Expo 2012 :
Yeşil Ekonomi ve Enerji
Verimliliği Fuarı

Niconex 2012

Roma
İTALYA

İstanbul
TÜRKIYE

Abuja
NİJERYA

Bangkok
TAYLAND

12.09.2012
14.09.2012

Baltic Build 2012

St. Petersburg
RUSYA

18.09.2012
19.09.2012

TIREC-4 : Türkiye
Yenilenebilir Enerji ve
İklim Değişikliği Zirvesi

İstanbul
TÜRKIYE

18.09.2012
22.09.2012

Husum : Rüzgar
Enerjisi Fuarı ve
Konferansı

Husum
ALMANYA

11.10.2012
14.10.2012

18.Uluslararası Yapı
Fuarı İzmir 2012

İzmir
TÜRKİYE

20.09.2012
23.09.2012

FEBRAVA International
Refrigerating, Air
Conditioning,
Ventilation, Heating
and Air Treatment
Trade Fair

Sao Paulo
BREZİLYA

16.10.2012
19.10.2012

Installer Live 2012

Birmingham
İNGİLTERE

24.09.2012
27.09.2012

Big 4 Show Rebuil
Libya 2012

Tripoli
NİJERYA

16.10.2012
19.10.2012

Iran HVAC 2012 : İran
11. Uluslararası Isıtma,
Soğutma ve
Havalandırma Fuarı

Tahran
İRAN
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler
17.10.2012
20.10.2012

18.10.2012
21.10.2012

18.10.2012
21.10.2012

21.10.2012
25.10.2012

23.10.2012
27.10.2012

Aqua-Therm Bakü
Isıtma Soğutma
Havalandırma Sıhhi
Tesisat Fuarı
PISCINA BCN International Swimming
Pool Exhibition
20.Uluslararası Yapex Yapı Malzemeleri,
İnşaat Teknolojileri ve
Yapı Yenileme Fuarı

Sial 2012 Uluslararası
Gıda Fuarı

22. Uluslararası Sac İş
leme Teknolojisi Fuarı
EuroBLECH 2012

Bakü
AZERBAYCAN

Barselona
İSPANYA

Antalya
TÜRKİYE

Paris
FRANSA

08.11.2012
11.11.2012

Renex : Yenilenebilir
Enerji

İstanbul
TÜRKİYE

08.11.2012
11.11.2012

Cairo Buildex

Kahire
MISIR

11.11.2012
14.11.2012

Saudi Build

Riyad
SUUDİ
ARABİSTAN

15.11.2012
18.11.2012

IWES 4.Atık
Teknolojikleri
Sempozyumu ve
Sergisi

Hannover
ALMANYA

17.11.2012
20.11.2012
21.11.2012
25.11.2012

26.10.2012
28.10.2012

FSB

Köln
ALMANYA

26.10.2012
29.10.2012

Aquanale

Köln
ALMANYA

27.10.2012
30.10.2012

SIVA - Climate Expo

27.10.2012
30.10.2012

Batum Yapıtex

Cezayir Siva Best 5
2012 Yapı Fuarı

İstanbul
TÜRKİYE

Batum
GÜRCİSTAN
Cezayir
CEZAYİR

22.11.2012
26.11.2012

Aqua-Therm Prague

Prag
ÇEK
CUMHURİYETİ

Cezayir
CEZAYİR

26.11.2012
30.11.2012

Libya Build 2012

Trablus
LİBYA

Eco Expo Asia :
Uluslararası Çevre
Koruma Günü

Hong Kong
TAYLAND

02.12.2012
05.12.2012

7. Erbil Building

Erbil
IRAK

31.10.2012
03.11.2012

Fematech 2012

Buenos Aires
ARJANTİN

04.12.2012
09.12.2012

Climate World

Moskova
RUSYA

06.11.2012
08.11.2012

15. Makina Katar Fuarı

Doha
KATAR

06.12.2012
08.12.2012

ACLIMA

Telaviv
İSRAİL

07.11.2012
10.11.2012

Philconstruct 2012
Fuarı

Manila
FİLİPİNLER

10.12.2012
13.12.2012

Baghdad Int'l. Dev. &
Housing Exh.

07.11.2012
10.11.2012

16. Uluslararası
Malzeme ve Enerji Geri
Kazanımı ve
Sürdürülebilir Kalkınma
Fuarı

Rimini
İTALYA

Bağdat
IRAK

