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Başkan’dan
Değerli ESSİAD Üyelerimiz,
Sizlere bu köşeden
seslenebilmenin mutluluğu
içindeyim. Bu sayede hem
kendi görüşlerimi sizlerle
paylaşmış hem de Ekim
ayındaki ESSİAD
faaliyetlerimiz ve
sektörümüzdeki gelişmeler
hakkında sizleri
bilgilendirmiş olacağım.
Elbette detaylarını her ay
düzenli olarak sizlere
ulaştırmayı hedeflediğimiz e-bültenimizin içinde
bulabileceksiniz.
Ekim ayı, yaz aylarının tempolu koşuşturması
sonrasında nefes almaya, soğutma sektörü
açısından yılı değerlendirmeye başladığımız bir
dönem olsa da, yıl sonuna kalmış ve bu yılın
bütçesine girmek zorunda olan yatırımlara ait
siparişlerin nasıl yetiştirileceğinin yolunu bulmaya
çalışacağımız kasım ve aralık aylarının öncüsüdür
hep. Satış politikalarımızı, mali yapımızı, ileriye
dönük projelerimizi hep bu dönemde gündemimize
getirmeye başlarız. Elimizde yeterince veri vardır ve
hatalarımızı değerlendirmek için zamanımız da
vardır. Yine bu dönemde fark ederiz firmamızın
gelişmesi, ilerlemesi için önce personelimizin
gelişmesi gerektiğini. Firmamızdaki bölümleri
düşünürüz, bu iş için ayırdığımız bütçeyi sonra. Ve
çoğunlukla her dönem olduğu gibi bütçe ve
gereksinimimiz örtüşmez. Ne mutlu ki bu yıl öyle
olmayacak. Derneğimizin yürütmüş olduğu ve T.C.
Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen
“Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi
(UR-GE)" projemiz kapsamında farklı konularda
eğitim programları düzenlemeye başladık.
Üyelerimiz bu eğitimlere alacakları destek sayesinde
daha fazla eleman gönderebilecekler diye
düşünüyorum. Hatta proje katılımcılarımızla birlikte
yemekli bir toplantı düzenleyerek görüş alışverişinde
bulunduk. Bu faydalı proje hakkındaki
farkındalığımızın artması umudunu taşıyorum.
Değerli Üyelerimiz,
Evet, sektörümüzde zaman zaman rekabeti en küçük
detayda bile hissediyoruz. Bence bu güzel bir olgu.
Firmamızı, firma çalışanlarımızı, ürünlerimizi
geliştirmeyi, farklılaştırmayı ve ürünlerimize
yenilerini eklemeyi bu anlarda daha çok istiyoruz.

Ancak ÜR-GE ve AR-GE yapmak hiç de kolay değil.
Ciddi yatırımlar yapmanız gerekiyor. Çalışmalarınız
sonucunda ortaya çıkan daha iyi ya da yeni
ürününüzü uluslararası standartlar çerçevesinde
test etmek, onaylatmak istiyorsunuz. Ülkemizde
yaptığımız/yapabildiğimiz ürünlerimizi daha sonra
büyük bedeller ödeyerek götürüp yurtdışında test
ettiriyoruz. “Bu ne yaman çelişkidir?” elbette hepimiz
bunun farkındayız. TEBA ISK var iken bu çelişkiye
dur diyebilmek adına büyük bir bölümünü AR-GE
destekleri ile sağladığımız finansman katkısıyla
önemli boyutlarda bir laboratuvara sahip olmuştuk.
Ben bizzat o laboratuvarda AR-GE yapma olanağına
sahip olmuştum. Çok keyifli ve hızlı sonuçlar
alabilmiştik. Akreditasyon henüz bitmediği için yine
de Avrupa'ya yollamıştık rooftop cihazımızı. Ancak
deklere ettiğimiz kapasite ve çalışma koşullarından
emindik -test sonuçları da öyle çıktı-. TEBA ISK sona
erdiğinde sırf bu yüzden üzülmüştüm; ülkemize,
İzmir'imize kazandırdığımızı düşündüğümüz
laboratuvarın kullanılamaz hale gelmesinden. Ancak
sektördeki siz değerli dostlarımız da aynı düşünceler
içindeydiniz ki, iki yıl önce yapılan çalıştayda da
somut olarak ortaya çıkmıştı bu konu ve üzerinde
çalışmaya başlamıştık. ESSİAD olarak yoğun çaba
sarf ettiğimiz bu proje, meyvelerini vermeye başladı.
Geçtiğimiz ay Ankara'da bir kez daha sesimizi
duyurmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Binası'nda gerçekleşen İklimlendirme Meclisi
Toplantısı'na katıldık.
Ardından T.C. Kalkınma Bakanlığı uzmanları ile
görüşmelerimiz oldu. Çalışmalarımızın sonucuna
hızla yaklaşmaya başladığımızı “EHİS Akredite Test
ve Analiz Laboratuvarı Kurulum” projemizle ilgili
olarak İZKA ile Derneğimiz arasında “2012 Faaliyet
Yılı Güdümlü Proje Desteği Ön Mutabakat Metni”nin
imzalandığını duyurarak belirtmek istiyorum. Bu
gelişme hepimizi mutlu edecektir.
Yine detaylarını bültenimizin iç sayfalarında
bulacağınız OTIM ve Florlu Sera Gazı İçeren Sabit
Ekipmanların Tespiti Alt Komisyonu'nu ve Teknik
Personel Eğitimi Alt Komisyonu'nun değerli
çalışmalarıda bu ay ki gündemimizdeydi.

Başkan’dan
Sektörümüzün ve derneğimizin ilerideki temsilcileri,
genç arkadaşlarımız büyük bir istekle sektöre katkı
sağlamayı hedeflemektedirler. Bu doğrultuda
Yönetim Kurulumuz “ESSİAD Genç Girişimciler
Kurulu” oluşturulmasına karar vermişti. Bu
doğrultuda genç arkadaşlarımız önümüzdeki aylarda
başarılı meyvelerini verecek çalışmalarına hızla
başladılar.
Ekim ayı içinde Uluslararası Rekabet Yeteneğinin
Geliştirilmesi Projesi kapsamında Bakü Ticaret
Heyeti Gezisi düzenlenmiştir. Bakanlıktan,
derneğimizden ve çoğunlukla UR-GE proje
katılımcısı üyelerimizden oluşan Bakü Ticaret
Heyeti'nin Azerbaycan'daki faaliyetlerini ebültenimizin eki şeklinde detaylarıyla
inceleyebilirsiniz. Bu gezi kapsamında
Azerbaycan'da iş yapma kültürü ve detayları
konusunda bilgilenme fırsatı yakalanmış, iş
geliştirme olanakları yakalanmıştır. Azerbaycan
ekimizi de bu doğrultuda merakla inceleyeceğinizi
düşünüyorum.
Yoğun bir gündemle geçen derneğimiz Ekim ayı
faaliyetlerini size sunmak bana büyük bir keyif verdi.
Sektörümüzün farklı alanlarında faaliyet gösteren,
bazen tatlı rekabet içine giren, bazen güçlü
birliktelikler kuran derneğimiz değerli üyeleri, sizlere
başarılı ve bol kazançlı geçen günler dilemeden önce
“11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi”
kapsamında ESSİAD tarafından organize edilen
“Soğutma Teknolojileri” sempozyumunda da sizlerin
bilgi ve tecrübelerini içeren yazılarınızı göreceğimizi
umuyorum. Bu paylaşımların bizleri ve sektörümüzü
ivmelendirdiğini düşünüyorum.
Sağlıkla kalın,
Saygı ve sevgilerimle,
Ümit ÇALLI
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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ESSİAD’dan Haberler
ANKARA TOPLANTILARIMIZ

Yönetim Kurulumuz, 03 Ekim 2012 tarihinde,
Ankara'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Binası'nda gerçekleştirilen Türkiye İklimlendirme
Meclisi Toplantısı'na katıldı.
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı'nın
gündem maddeleri içerisinde yer aldığı ve Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER,
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Akın
KAYACAN, Genel Sekreterimiz Aylin GEL'in İZKA
yetkililerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda
İZKA'nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında ön
çalışma raporu hazırlanan EHİS Akredite Test ve
Analiz Laboratuvarı'nın kurulumu konusunda TOBB
İklimlendirme Meclisi ve sektör desteğinin alınması
konusunda görüşmeler yapılmıştır.

Ayrıca Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL,
laboratuvar çalışmamız ile ilgili güncel ve mali
bilgilerin yer aldığı tanıtıcı bir sunum ile Türkiye
İklimlendirme Meclisi Üyeleri'ni bilgilendirmiştir.

Yine aynı gün T.C. Kalkınma Bakanlığı
Uzmanlarından Sayın Funda KULERU ve Sayın
Rahim KÜÇÜKTAŞ ziyaret edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin
VATA N S E V E R , Y ö n e t i m K u r u l u B a ş k a n
Yardımcımız Sayın Akın KAYACAN, Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, İZKA PPKB Birim
Uzmanlarından Sayın Emin Çetin HAŞAR ve Sayın
Arın HÜNLER'in katıldığı toplantıda EHİS Akredite
Test ve Analiz Laboratuvarı ile ilgili asıl amacın
rekabet yeteneğinin arttırılması, ana hedefin de
kalitenin yükseltilmesi olduğu, kurulacak olan
laboratuvarda Ar-Ge yapılmayacağı ancak
sonuçların Ar-Ge çalışmalarında kullanılacağı, TSE
ile işbirliği yapılması sonucunda laboratuvarın
uluslararası akreditasyonunun sağlanacağı
görüşülmüştür.
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ANKARA TOPLANTILARI

70 İşbirliği Kuruluşunun toplam proje başvurusu
100'e ulaşmış olup anılan projeler kapsamında
200'ün üzerinde faaliyet gerçekleştiren kurum ve
kuruluşların katıldığı toplantıda projeden fayda
sağlamış olan işbirliği kuruluşlarının deneyimleri
paylaşılmıştır.

Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, 18-19 Ekim
2012 tarihlerinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Hikmet
Esen Toplantı Salonu'nda düzenlenen 1.
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Değerlendirme Toplantısı'na
katılarak derneğimizi temsil etmiştir.
"Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında
büyüğünden küçüğüne farklı sektörlerden birçok
işbirliği kuruluşunun katıldığı, Ekonomi Bakanı Sayın
Zafer ÇAĞLAYAN'ın da konuşma yaptığı toplantıda
R e k a b e t ç i l i k Te b l i ğ i k a p s a m ı n d a k i p r o j e
faydalanıcısı işbirliği kuruluşları ile gelinen aşamaya
ilişkin değerlendirmeler ve ana hedefin ihracatı
arttırmak olduğuna ilişkin görüşmeler yapıldı.

UR-GE projeleri ortalama 3 yıllık bir süreye sahiptir.
Proje faaliyetlerini T.C. Ekonomi Bakanlığı
yürütmektedir.
Toplantı sunumları için tıklayınız.
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Derneğimizin yürütmüş olduğu T.C. Ekonomi
Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE
(Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi)
Projemiz kapsamında, proje katılımcılarımız ile
birlikte yemekli toplantı düzenledik.

Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Akın
KAYACAN'ın da söz aldığı toplantıda, düzenlenen
eğitimlere katılan firmalarımıza teşekkür ederek
eğitimlere daha fazla katılımcı sağlanması
gerektiğini belirtmiştir.
Bununla birlikte EHİS Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projemiz ile ilgili gelinen son noktayı
UR-GE Proje katılımcılarımız ile paylaşan Sayın
Kayacan sektörümüze hizmet edecek olan EHİS
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarın kurulumuna
destek çağrısında bulunmuştur.

UR-GE projemiz kapsamında düzenlenen eğitimler,
yurtdışı heyet gezisi faaliyetlerimiz ile birlikte EHİS
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemizin ele
alındığı toplantıda tüm katılımcılarımızın genel
görüşlerine yer verilmiştir. Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER
tarafından gerçekleştirilen açılış konuşması
sonrasında Genel Sekterimiz Sayın Aylin GEL
projelerimiz ile ilgili sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Laboratuvarda yer alması planlanan modüller:
§Fan-coil test ünitesi,
§Klima santrali test ünitesi,
§Soğuk oda cihazı ve split klima test ünitesi,
§Şişe soğutucuları, teşhir vitrin ve reyonları, derin dondurucular test ünitesi,
§Chiller test ünitesi,
§Gürültü test ünitesi,
§Elektrik test ünitesi,
§EMC (elektromanyetik uyumluluk) test ünitesi,
§Çevre elemanları (tesisat vb.).

Tüm eğitimlerimiz genel katılıma açık olup, projemize katılım sağlayan firmalarımızı ve sektör
temsilcilerimizi eğitimlerimize katkı koymaya davet ediyoruz.

ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD
e-bülten
HAŞAR, Sayın Arın HÜNLER, Genel Sekreterimiz
Sayın Aylin GEL, dernek üyelerimiz, TTMD, İSİB,
İSKİD, İZODER, Ege Üniversitesi Ege MYO,
Klimasan A.Ş., Systemair/HSK, Uğursan Denizcilik,
CİAT Türkiye temsilcilerinin katılımları ile
gerçekleşen toplantımızda EHİS Akredite Test ve
Analiz Laboratuvarı ve İZKA GPD hakkında
bilgilendirme sunumları yapılmıştır.

İZKA'nın 2012 yılı Güdümlü Proje Desteği
kapsamında hazırlıklarına devam etmiş olduğu EHİS
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Kurulum Projesi
ile ilgili 12 Ekim 2012 tarihinde İZKA ve Derneğimiz
arasında "2012 Faaliyet Yılı Güdümlü Proje Desteği
Ön Mutabakat Metni" imzalanmıştır.

Sunumların ardından EHİS Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Mutabakat Metni okunmuş, Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin VATANSEVER
ve İZKA PPKB Birim Şefi Sayın Sibel ERSİN
tarafından imzalanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin
VATANSEVER, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
Akın KAYACAN, Saymanımız ve Projelerimizin
Koordinatörü Sayın Hakan SEMERCİ, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Sayın Gürkan AKÇAY, Sayın Suat
KARAKAŞ, Sayın A. Sait GÜRSÖZ, Onursal
Başkanımız Sayın Erol ERTAŞ, EBSO Genel
Sekreteri Sayın Mustafa KALYONCU, İYTE Rektörü
Sayın Mustafa GÜDEN, Ege Üniversitesi Makine
Mühendisliği Ana Bilim Dalı Sayın Prof. Dr. Ali
GÜNGÖR, İZTEKGEB Genel Koordinatörü Sayın Dr.
Emrah TOMUR, İZKA PPKB Birim Şefi Sayın Sibel
ERSİN, PPKB Birim Uzmanları Sayın Emin Çetin

Mutabakat Metni'nin imzalanması ile İZKA
tarafından sağlanacak olan Güdümlü Proje Desteği
amacına uygun olarak ESSİAD tarafından
hazırlanacak olan ön çalışma raporunda detayları
belirtilemiş olup, projemize yönelik akredite bir test
laboratuvarının kurulacağı kesinleşmiş, imzalanan
mutabakat metni üzerinde proje ortakları ve
iştirakçileri belirtilmiştir.
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EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarının
kurulumu, yerleşim modeli, işletme modeli vb. konu
başlıkları ile ilgili bilgi alışverişi yapılan toplantıda
test hizmetleri hakkında görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Florlu Sera
Gazları Yönetmeliği ile ilgili hazırlık yapılması amacı
ile kurulan "OTİM ve Florlu Sera Gazı İçeren Sabit
Ekipmanların Tespiti Alt Komisyonu" ve "Teknik
Personel Eğitimi Alt Komisyonu" çalışmalarına
devam etmektedir.
Bu çalışmalar kapsamında "OTİM ve Florlu Sera
Gazı İçeren Sabit Ekipmanların Tespiti ve Teknik
Eğitimi Çalıştayı" 16-17 Ekim 2012 tarihinde Ankara
Plaza Otel'de gerçekleştirilmiştir.
HPMP Proje taslağının paylaşılması, bertaraf taslak
genelgesi ve gelen görüşlerin paylaşılması, teknik
personelin eğitimi, OTİM ve F Gaz içeren cihazların
tespiti, bu çalışmalara ait yol haritasının belirlenmesi
ve görüşlerin paylaşılması amacıyla gerçekleştirilen
toplantıda Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Suat
KARAKAŞ derneğimizi temsil etmiştir.

Gençlerin bir arada olduğu, girişim ruhunu içinde
taşıyan, interaktif bir organizasyon yapısı elde etmek
amacıyla Yönetim Kurulumuzun kararı
doğrultusunda kurulan ESSİAD Genç Girişimciler
Kurulu çalışmalarına başlamıştır.
Süreç Geliştirme Direktörü ve İmeksan Akademi
Koordinatörü Sayın Soner BABÜROĞLU ile
gerçekleştirilen toplantıda ESSİAD Genç
Girişimciler Kurulu tüzüğü ve kurul faaliyetlerinin
oluşturulması çalışmaları ile ilgili görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
ESSİAD faaliyetlerinde yer almak isteyen tüm
üyelerimizi katkı koymaya davet ediyoruz.

EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı kurulum
çalışmalarımız hakkında bilgi almak üzere Intertek
Test Hizmetleri A.Ş. firmasının Türkiye Genel Müdürü
Sayın Müge HENEGHAN ve Bölge Müdürü Sayın
Rolf STENBERG dernek merkezimizi ziyaret etmiştir.
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EĞİTİMLERİMİZ
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen URGE Projemiz kapsamında düzenlenen eğitimlerimiz
devam ediyor.
11-12-13 Ekim 2012 tarihleri arasında EKOSEM
tarafından Sayın Prof. Dr. Serdar ÖZKAN'ın
sunumu ile "Maliyet Muhasebesi" eğitimimiz
düzenlenmiştir.

15-16 Ekim 2012 tarihleri arasında Faveo
Danışmanlık tarafından Sayın Dr. Ali Haydar
ARK'ın sunumu ile "Soğutma Sanayinde Yeni
Stratejik Yönetim Trendleri" konulu eğitimimiz
düzenlenmiştir.

Stratejik yönetim ve stratejik düşünce, strateji
geliştirme ve strateji uygulamaları başlıkları altında
gerçekleşen eğitimimiz iki gün sürmüştür.
Maliyet muhasebesinin işletme muhasebesindeki
yeri, maliyet muhasebesinin konusu, işlevleri, alt
sistemleri, maliyet ve gider kavramları ve bu
kavramların amaçlarının tanıtılması, maliyet
davranışlarının belirlenmesi, maliyet bilgilerinin karar
alma sürecindeki yeri ve kullanımı vb. konu
başlıklarını içeren eğitimimiz üç gün sürmüştür.
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EĞİTİMLERİMİZ
31 Ekim 2012 tarihinde Net-For Danışmanlık
tarafından Sayın Elif ÜNAL'ın sunumu ile "İhracat
Pazarlaması" eğitimimiz düzenlenmiştir.

Global firma imajının oluşturulması, hedef pazara yönelik
doğru elemanı seçmek, web sitesinin oluşturulması,
hedef pazarların belirlenmesi ve pazar araştırması,
kültürel farklılıkların irdelenmesi, coğrafi ve fiziki koşullar,
İnternet, B2B siteleri, arama motorları,e-mail marketing,
face to face (yüz yüze pazarlama), yurt dışındaki bilgi
sitelerinde ve tanıtım kataloglarında yer alma,görsel
medyada yer alma, ticari heyetler, Türkiye'ye gelen alım
heyetleri, satım heyetleri,yurt dışına çıkarken dikkat
etmemiz gerekenler, uluslararası pazarlama, hedef pazar
seçimi, pazar araştırması, uluslararası pazarlara giriş
stratejileri vb. konu başlıkları altında düzenlenen
eğitimimiz bir gün sürmüştür.

Düzenlenecek Olan Eğitim ve Kurslarımız
Eğitimin Adı:Finansal Yönetim
Geleceğinizin Rakamsal Resmi
Eğitimin Tarihi:14-15 Kasım 2012
Eğitimci Kuruluş: Faveo Danışmanlık
Eğitmen: Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN
Yer:Tepekule İş Merkezi Bayraklı - İZMİR
Eğitimin Adı:İklimlendirme Sistemi Kursu
Eğitimin Tarihi:22-23 Kasım 2012
29-30 Kasım 2012
Eğitimci Kuruluş:Ege Üniversitesi
Eğitmen:Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Yard. Doç. Dr. Özay AKDEMİR
Yer:Tepekule İş Merkezi Bayraklı - İZMİR
Eğitimin Adı:MARKAMIN TEMSİLCİSİYİM!
Markalaşma Stratejileri
Eğitimin Tarihi:15 Aralık 2012
Eğitimci Kuruluş: ABİGEM
Eğitmen: Ece GÜÇER
Yer:Tepekule İş Merkezi Bayraklı - İZMİR

Derneğimiz organizasyonunda Bayraklı Halk Eğitim
Merkezi ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı'nda geçici
ustalık yetki belgeli eğitimler düzenlenecektir. Eğitimler
sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme
sertifikası verilecektir.
Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik Gereğince
Milli Eğitim Bakanlığı'nca Inşaat Teknolojisi
Alanı'nda Hazırlanan Program Kapsamında
Düzenlenecek Eğitimler
1.Geçici Ustalık Yetki Belgeli Isıtma ve Doğal Gaz İç
Tesisat Eğitimi
2.Geçici Ustalık Yetki Belgeli Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihazlar Eğitimi
3.Geçici Ustalık Yetki Belgeli Klima Sistemleri Eğitimi
4.Geçici Ustalık Yetki Belgeli Merkezi İklimlendirme
Sistemleri Eğitimi
5.Geçici Ustalık Yetki Belgeli Isıtma ve Sıhhi Tesisat
Eğitimi
6.Geçici Ustalık Yetki Belgeli Soğutma Sistemleri Eğitimi
Not: Kurs tarihleri başvurulara göre ve fiyatlar katılım sayısına
göre belirlenecektir. Katılmak istediğiniz kurs ile ilgili dernek
merkezimize bilgi verebilir, gulcan.cantekin@essiad.org.tr
adresine mail gönderebilirsiniz.
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ESSİAD’dan Haberler

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.
Bu nedenle, kurumsal üyelik ile ilgili desteklerinizi
rica ederiz.

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.
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
Asıl Üye E

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. Üye
Profil Kataloğumuzu www.essiad.org.tr adresimizden
inceleyebilirsiniz.

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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ESSİAD’dan Haberler
Doğum günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden;
Sayın Hüseyin BULGURCU,
Sayın Özen OSMANOĞLU,
Sayın Alaittin KÜÇÜKARSLAN,
Sayın Nurettin ÖZDEMİR,
Geçmiş dönem Yönetim Kurulu, Üye İlişkileri
Geliştirme Komisyonu, Yayın Kurulu ve Yüksek
İstişare Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Murat
KURTALAN,
ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Sinem
VARDAR'ın doğum gününü 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

Sosyal Medyada
essiad
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.

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

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

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

Sektörden Haberler
İzmir Kalkınma Ajansı'nın Üstlendiği İzmir Bilgi
Toplumu Stratejisi'nin İkincisi Bilişim Sektörü
Çalıştayı Düzenlendi

İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) üstlendiği ilki
geçtiğimiz günlerde yapılan, İzmir Bilgi Toplumu
Stratejisi'nin ikincisi Bilişim Sektörü Çalıştayı
Mövenpick Otel'de gerçekleşti. Yürütücülüğünü
(İYTE) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Sayın
Yard. Doç. Dr. Tuğkan TUĞLULAR'ın yaptığı çalıştay,
üç oturum olarak gerçekleşti.

İZKA Genel Sekreter Vekili Sayın Sibel ERSİN'in
açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayın birinci
oturumunda İZKA Program Yönetimi Birimi Başkanı
Sayın Murat ÇELİK, İzmir Bilgi Toplumu Stratejisi
Gerekçesi ve Amaçları adı altında yaptığı sunumda,
kalkınma ajanslarının organizasyon yapısı, çalışma
alanlarını anlattı. Sayın Çelik sunumunu bugün
"burada İzmir'in bilgi toplumuna dönüşümündeki
domino taşlarını dizeceğiz, her bir domino taşı bizim
adımlarımız olacak" diyerek tamamladı.

ESSİAD
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İYTE öğretim görevlileri Sayın Yard. Doç. Dr Tuğkan
TUĞLULAR ve Sayın Yard. Doç. Dr. Koray
VELİBEYOĞLU sunumları ile ilk oturum
tamamlandı.
İZKA Genel Sekreter Vekili Sayın Sibel ERSİN
yaptığı açılış konuşmasında kalkınma ajanslarının
bölgeler ile ilgili kararların hızlı etkin ve doğru bir
biçimde alınabilmesi için önemli bir platform
sağladığını belirtti. Sayın Ersin, yapılan çalıştayın
stratejik hedeflerle ilgili rafa kaldırılacak bir strateji
olmayacağını belirterek “Operasyonel anlamda
hayata geçirebileceğimiz mali destek programları
dizayn edeceğimiz bir çalıştay olarak canlı olacak,
yaşayacak. Kalkınma ajansları mevcut idari yapıları
ve finansman kaynağını kullandırabilmeleri
açısından birazcık burada fark yaratıyor olacaklar.
Bugünkü çalışma çok önemli çünkü, İzmir bilişim
sektörü ile ilgili nasıl bir gelecek senaryosu
hazırlayacak. Gelecekte bilişim sektöründe nerede
olmayı hedefliyor, bilişim sektörü ile ilgili merkezden
beklentileri neler, nasıl bir eğitim altyapısı ile sektöre
gelişim ivmesi kazandırabilir? Bugün bunlardan elde
edeceğimiz sonuçlar 2014 -2018 bölge planlarında
yer alacak. Türkiye'de ki 26 kalkınma ajansı sizler
gibi uzmanları bir araya getirerek katalizör görevi
yapıyor. Aldığı sonuçları bölge planlarına
yansıtıyorlar. Bölge planlarının daha merkezi
düzeyde dikkate alınacağı bir sistematik
oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlar hem 2018'e kadar
oluşturacağımız mali destek programlarının bazını
oluşturacak hem de merkezi kurumlar İzmir'le ilgili
olan kararlarında bölge planını referans alacaklar”
dedi.
İkinci oturumda Sayın Tolgahan OYSAL'ın
moderatörlüğünde yapılan grup çalışması ve
konsensus çalışmasında "Stratejik Öncelikler"
belirlendi.
Katılımcılar üçüncü oturumda gerçekleşen grup ve
konsensus çalışmalarında "Stratejik Hedefler ve
Stratejik Eylemlerin Belirlenmesi" üzerine çalıştılar.
Günün sonunda katılımcılar ilham veren fikirler ile
toplantıdan ayrıldılar.

Sektörden Haberler
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SOSİAD Chillventa Fuarı'na Yurtdışı İş Gezisi
Düzenledi

"Türkiye İklimlendirme Sektör Meclisi ve
İklimlendirme Sektöründeki Gelişmeler"
Bloomberg HT Programında Masaya Yatırıldı

SOSİAD, 9-11 Ekim 2012 tarihlerinde Almanya'nın
Nürnberg şehrinde düzenlenen Chillventa Fuarına
KOSGEB destekli Yurtdışı İş Gezisi Programı
düzenledi.

20 Ekim 2012 tarihinde Bloomberg HT'de
yayınlanan, sunuculuğunu Sayın Kerem ALKIN'ın
üstlendiği Sektör Meclisleri programına “Türkiye
İklimlendirme Meclisi ve Sektörel Gelişmeler”
hakkında bilgi vermek üzere TOBB İklimlendirme
Sektör Meclisi Başkanı Sayın Zeki POYRAZ, TOBB
İklimlendirme Sektör Meclisi Başka Yrd. Sayın Metin
DURUK, TOBB İklimlendirme Sektör Meclisi Üyesi
Sayın Mehmet ŞANAL ve İSEDA Yönetim Kurulu
Üyesi ve Onursal Başkanı Sayın Turhan KARAKAYA
katılmıştır.

Soğutma sektöründeki en son teknolojilerin
incelenmesi, işbirliği yapılabilecek firma
araştırılması, fuarda yer alan firmalara ve ülkelere
ihracat olanaklarının araştırılması amacıyla
düzenlenen geziye 20 firmadan 31 kişi katıldı.

Programda Meclis faaliyetlerinin anlatıldığı, ÖTV,
BEP-TR, ısı pay ölçerler ve enerji verimliliği ile
alakalı konular ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.

SOSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı
gezide ASERCOM (Avrupa Soğutma Komponent
İmalatçıları Derneği) ile bir toplantı yapıldı. Dernekler
arasında yapılabilecek işbirliği konularının
görüşüldüğü toplantı iki dernek açısından da olumlu
geçti. Türkiye'den 38 kuruluşun yer aldığı fuara
SOSİAD üyesi 12 firma katıldı.

Mekanik tesisat sektörünün
karşılaştığı sorunların tartışılması
ve çözüm önerileri geliştirilmesi,
fırsatların paylaşılması ve
değerlendirilmesi vb. amaçlar
çerçevesinde "Yapı ve Mekanik
Tesisat Sektöründe Ekonomik
Sorunlar" konulu çalıştay 16-18 Kasım 2012
tarihleri arasında Anemon Eskişehir Otel'de
düzenlenecektir.
Katılım Ücretleri
Tek Kişilik Katılım Ücreti:510.00,-TL+KDV
Çift Kişilik Katılım Ücreti:650.00,-TL+KDV
Çalıştaya katılım için TTMD Genel Merkezi'nden
bilgi alabilirsiniz.

Sektörden Haberler

ESSİAD
e-bülten

İyi Girişim Zirvesi Endeavor ve İZKA işbirliğinde
İzmir'de Gerçekleşti

Birçok ülkede etkin girişimciliği destekleyerek,
sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın itici gücü olmayı
ve global bir değişimin öncülüğünü yapmayı
hedefleyen Endeavor Derneği ile girişimciliği
destekleyerek bölgesel gelişmeyi hızlandırmayı
amaçlayan İZKA işbirliğinde, 11 Ekim 2012 tarihinde
TEPAV'ın desteği ve Akbank'ın katkılarıyla İzmir'de
ilk kez "İyiGirişim Zirvesi" düzenlendi.
Endeavor Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı
işbirliğiyle İzmir Swissotel'de, dört farklı panelle
gerçekleşen İyiGirişim Zirvesi'nde; İzmir girişimcilik
stratejisi, girişimcilik, şirket içi girişimcilik ve
yatırımcılık konuları ele alındı. Girişimcilik
ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlayan ve
paydaşların arasında işbirliği olanaklarının
gelişmesine zemin hazırlayan İyiGirişim Zirvesi,
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı, Endeavor Danışma
Kurulu Üyesi Sayın Bülent AKGERMAN, İZKA Genel
Sekreter Vekili Sayın Sibel ERSİN, Endeavor Genel
Sekreteri Sayın Didem ALTOP, çok sayıda yatırımcı
ve girişimcinin katılımıyla gerçekleşti.
Zirvenin açılış konuşmasını yapan İZKA Genel
Sekreter Vekili Sayın Sibel ERSİN konuşmasında
“İzmir'de İZKA olarak önceliğimiz 'etkin girişimciliğin
desteklenmesidir. İzmir'de girişimci profiline sahip
kişileri ortaya çıkartmak, fikirlerini bir iş planına
dönüştürme aşamasında sermaye ve mentorluk
desteği sağlamak için gerekli platformları oluşturmak
için yola çıkmış durumdayız. Rol modellerin
oluşturulması ve yaygınlaştırılması, özel sektörün,
üniversitelerin ve melek yatırımcıların girişimciliği
desteklemesi için mekanizmaların oluşturulması
ajans olarak da önceliklerimiz arasında olacaktır”
dedi.

Konuşmasında Endeavor'ın ünlü danışmanlık
firması Bain and Company ile yapılan işbirliğine
dikkat çeken Endeavor Genel Sekreteri Sayın
Didem ALTOP, “Mentorluk Türkiye'de klavuzumuza
yeni giren bir kavram. Bain and Company ile
başlattığımız bu ortaklık doğrutusunda Endeavor
Girişimcilerine yine Endeavor ağındaki seçkin lider
ve fikir önderlerinden Danışma Kurulları atıyoruz.
Geliştirdiğimiz bu metodoloji ile Endeavor'ın manevi
sermayesi olan insan kaynağımızı “mentorluk”
kavramı altında girişimcilerin ihtiyaçlarına özel
olarak tasarlayıp sunabiliyoruz” dedi.
Zirvenin kapanış konuşmasını yapan Endeavor
Danışma Kurulu Üyesi Sayın Bülent AKGERMAN
“Endeavor'ın çalışmaları vizyon sahibi olan yüksek
büyüme potansiyeli ile nitelikli istihdam ve değer
yaratan yenilikçi girişimcilere odaklanmaktadır.
KOBİ'lerden biraz ayırt etmek için Etkin Girişimciler
Yarının Büyük İşletmeleri (YABİ) diyoruz. Endeavor
olarak İzmir'de girişimci potansiyelinin farkındayız.
İzmir geçmişinden beri sahip olduğu liberal yapısı,
yıllık ortalama 300 güneşli günü, batılı bakış açısı, 9
üniversitesi ve rekabet avantajı olan ileri teknolojiler,
turizm, tarım, yenilenebilir enerji ve perakende,
tasarım gibi sektörleri ile girişimcileri
cezbetmektedir. Ancak daha iyi olabilmemiz için
ünivesite ve iş dünyası başta olmak üzere, kurumlar
arası ilişkilerdeki dayanışma ve sinerjiyi
güçlendirmeliyiz. Endeavor ve İZKA gibi kurumların
da desteği ve yön göstermesiyle bu eksiklerimizin
giderilmesi yönünde çalışmalarımız hız
kazanacaktır.” dedi. Kaynak: İZKA
Endeavor Derneği: Merkezi New York'ta olan Endeavor,
Arjantin, Şili Brezilya, Uruguay, Meksika, Kolombiya ve
Güney Afrika'dan sonra, 2007 yılında Türkiye'de
faaliyetlerine başlamıştır ve bugün 17 ülkede ofisleri
bulunmaktadır. Endeavor Türkiye, Yönetim Kurulu'nun,
Danışma Kurulu Üyeleri'nin ve Endeavor Rehberleri'nin
desteğiyle faaliyetlerini sürdürmekte, Endeavor
Girişimcileri'ni tespit edip desteklemektedir.

Sektörden Haberler
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TÜBİTAK, İnovasyon Türkiye Fuarı'nda

TÜBİTAK'ın desteğiyle Türkiye'de ilk kez düzenlenen
1. İnovasyon Fuarı açıldı. Türkiye'nin en yenilikçi
patentli proje ve teknolojilerinin sergilendiği fuarda
TÜBİTAK standı büyük ilgi gördü.
Aktif Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde
gerçekleştirilen İnovasyon Fuarı'nın açılışını Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN
yaptı. Birbirinden ilginç 600'e yakın buluşun
sergilendiği fuara bilim insanları, özel sektör
kuruluşları ve öğrenciler katıldı. Fuarda
teknoparklarda, Ar-Ge merkezlerinde, atölyelerde ve
her mekanda tasarlanan, prototipi üretilerek patenti
alınmış buluşlar ilk kez sergilendi.
Tasarlayan, üreten, buluş yapan, patent alan ile
yatırımcı, sanayici ve girişimciyi aynı çatı altında
buluşturan İnovasyon Fuarı'nın açılışında konuşan
Bakan Sayın Nihat ERGÜN, yenilik yapmadan bir
yere varmanın, ilerlemenin mümkün olmadığını
söyledi.
Türkiye'nin en büyük zenginliğinin kendi insan gücü
ve genç nüfusu olduğunu açıklayan Bakan Ergün,
“Bizim zenginliğimiz yerin altında değil, yerin
üstünde. Yerin altında petrolümüz yok, doğalgazımız
yok. Ucuz yeraltı kaynaklarıyla zengin olmayı
bekleyecek bir ülke değiliz. En büyük zenginlimiz
yerin üstündeki insanlarımız" dedi.
Bakan Ergün, insana kabiliyetlerini ortaya koyacak
ortamın sunulması gerektiğine vurgu yaparak,
"Türkiye'de Ar-Ge'ye son derece önem veriyoruz.
Büyük teknoparklar kuruluyor. Bugün 40'tan fazla
teknoparkımız var. Binlerce araştırmacı şirket orada
faaliyet gösteriyor. Teknogirişim sermayesi
desteğiyle 1000'e yakın arkadaşımız buralarda
faaliyet gösteriyor. Şimdi bunları uluslararası alana
taşıyoruz. Buradaki arkadaşlarımızdan bir kısmının
inovatif ürünlerini görme imkanımız olacak" dedi.

“Her Yıl 10 Girişimciyi Silikon Vadisi'ne
Göndereceğiz”
Her yıl 10 girişimciyi seçip Amerika'daki Silikon
Vadisi'ne göndereceklerini ifade eden Ergün, şunları
söyledi: “Onları küresel düzeyde inovatif imkanlarla
buluşturmak istiyoruz. Bunu yaptığımı zaman
göreceksiniz ki bizim insanımız İstanbul'un ve
Anadolu'nun üniversitelerinde okuyan öğrenciler ve
eğitim veren hocalar ile bizim girişimcimiz diğer
ülkelerden geri olmadıklarını gösterecekler. Bunu
görecek olacağımızdan büyük memnuniyet
duyuyoruz. Üniversiteler bu işin motoru olacak.
Üniversite sanayi işbirliği kurarak kendilerini
girişimciliğe ve inovasyona odaklayarak buna
öncülük edecekler. Biz de bu olsun diye ilk defa bu yıl
üniversiteler arasında girişimcilik ve yenilikçilik
endeksi oluşturduk ve bu endekse göre üniversiteleri
her yıl sıralıyoruz. Bu yıl birinci olanlar seviniyorlar.
Birinci olmak önemli ama birinci kalmak daha zor.
Çünkü önümüzdeki yıldan itibaren arkadan büyük bir
baskı olacak ve herkes ön sıralarda yer almaya
çalışacak. İşte üniversiteleri bu yarışa soktuğumuz
zaman inovasyonu, yenilikçiliğimizi ve insanda
doğuştan var olan kabiliyetleri orada sergileme
imkanı bulacağız. Bu fuarda yer alan bütün
katılımcıların her zaman arkasındayız ve onlara
gereken her türlü desteği her zaman vereceğiz.”
Şirketlerin ve bilim insanlarının yanı sıra 16 ilden
öğrencilerin de hünerlerini sergilediği fuarda, Bakan
Ergün stantları gezerek öğrencilerin hazırladığı
projeleri gördü.
Fuarda 77 metrekarelik alanda stant açan TÜBİTAK,
ziyaretçiler ve fuar katılımcıları tarafından büyük ilgi
gördü. TÜBİTAK standını ziyaret edenler, kurum
yetkililerinden destek programları ve girişimcilere
sunulan fırsatlar hakkında bilgi aldılar.
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Sektörden Haberler

KOBİ tanımı değişti. Daha önce 250 kişiden az yıllık
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da
mali bilançosu 25 milyon TL'yi aşmayan işletmelere
KOBİ denirken yapılan değişiklikle birlikte 250
kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net
satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri
40 milyon TL'yi aşmayan işletmelere KOBİ denecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı
ile “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı,
Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik”in yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.
Buna göre, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin
Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında
Yönetmeliğin 2'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer
alan “Devlet yardımları” ibaresi “Devlet destekleri”
şeklinde değiştirildi. Kararla “İşletme” ve “Küçük ve
orta büyüklükte işletme (KOBİ)” tanımlarında
değişikliğe gidildi. Böylece “İşletme: Yasal statüsü
ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya
tüzel kişiye ait olup bir ekonomik faaliyette
bulunan birimleri veya girişimleri”, “Küçük ve
orta büyüklükte işletme: 250 kişiden az yıllık
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı
veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon
TL'yi aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme,
küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak
sınıflandırılan ekonomik birimleri veya
girişimleri” ifade edecek. KOBİ'lerin
sınıflandırılmasında da değişikliğe gidildi.
“Mikro işletme”ler; 10 kişiden az yıllık çalışan
istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri 1 milyon TL'yi
aşmayan işletmeler olacak.
“Küçük işletme”ler; 50 kişiden az yıllık çalışan
istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL'yi
aşmayan işletmeler olacak.

“Orta büyüklükteki işletme”ler ise 250 kişiden az
yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış
hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40
milyon TL'yi aşmayan işletmeler olacak.
Ortak İşletme
Bir işletmenin tek başına
veya bağlı işletmeleriyle
birlikte hâkim etki
yaratmayacak şekilde,
başka bir işletmenin oy
hakları veya sermayesinin
yüzde 25 ve fazlasına ve
yüzde 50'si ve daha azına
sahip olması, yahut
kendisinin oy hakları veya
sermayesinin yüzde 25 ve fazlasına ve yüzde 50'si
ve daha azına başka bir işletmenin hâkim etki
yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda
bunlar ortak işletme sayılacak. Sermaye ve oy
hakları payından yüksek olan esas alınacak.
Belirlenen yüzde 25 oranı: “Üniversiteler,
üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kar amacı
gütmeyen araştırma merkezleri, bölgesel kalkınma
fonları da dâhil kurumsal yatırımcılar. Yıllık bütçesi
25 milyon Türk Lirasından az olan veya nüfusu 5
binden az olan yerlerdeki belde belediyeleri dâhil
belediyeler ve köy tüzel kişilikleri” tarafından aşılsa
bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip
olmaması şartıyla bağımsız işletme sayılacak.
Kamu yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım
ortaklıkları ve bir işletmedeki toplam yatırımları, 8
milyon Türk Lirasını aşmamak şartıyla kendi
fonlarını borsaya kote edilmemiş işletmelere yatıran
ve düzenli olarak risk sermayesi yatırımlarında
bulunan gerçek kişiler veya kişi grupları, belirtilen
yüzde 25 oranını aşsa bile bağlı işletme ilişkisine
bakılmaksızın bağımsız işletme sayılacak.
Kaynak: Akşam Gazetesi, 05.11.2012

Bakış Açısı

ESSİAD
e-bülten

16 Eylül ''Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü'' ve Montreal Protokolü
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 19 Aralık 1994
tarihinde gerçekleştirilen 92. Oturumu'nda alınan
karar çerçevesinde, 1995 yılından itibaren, her yıl 16
Eylül tarihi "Uluslararası Ozon Tabakasının
Korunması Günü'' olarak kutlanmaktadır. 16 Eylül
aynı zamanda, 1987 yılında imzaya açılan ve
günümüze kadar 196 ülkenin taraf olduğu Ozon
Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal
Protokolü'nün de imza tarihidir. 2012 yılı, Montreal
Protokolü'nün 25. Yılı olmasının yanı sıra, hem
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı'nın
(UNIDO) Montreal Protokolü uygulayıcı kuruluşları
arasına katılışının hem de Türkiye'nin Protokol
kapsamında hazırlanan ulusal programını
uygulanmaya başlanmasının 20. yılı olması
nedenleriyle önem arz etmektedir.
Ozon tabakasının incelmesi konusu ilk kez 1976
yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)
tarafından gündeme getirilmiş ve takiben UNEP ve
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)'nün ozon tabakası
incelmesini düzenli olarak değerlendirmek amacıyla
Ozon Tabakası Eşgüdüm Komitesi (CCOL)
kurulması sonrasında, ozon tabakası konusunda
çalşan uzmanlar 1977 yılında bir toplantıda bir araya
gelmişlerdir. Ozon tabakasını incelten maddelerin
(OTİM) azaltılmasına ilişkin olarak ilk hükümetler
arası temaslar ise 1981 yılında başlamış ve bu
girişim Mart 1985'de Ozon Tabakasının Korunması
için Viyana Sözleşmesi'nin kabulü ile sonuçlanmıştır.
Viyana Sözleşmesi, ozon tabakasının araştırılması,
sistematik olarak gözlenmesi, OTİM üretiminin
izlenmesi ve bilgi paylaşımı konularında hükümetler
arası işbirliğinin sağlanmasını teşvik etmiştir.
Sözleşme tarafları, ozon tabakasının yapısını
değiştiren insan kaynaklı faaliyetlerin çevre ve insan
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi ile
ozon tabakasının korunmasına yönelik genel

önlemler almakla görevlendirmektedir. Yasal
bağlayıcılığı olan denetim veya hedefleri içermeyen
bir çerçeve sözleşmedir.
Sözleşme üzerindeki anlaşmayı takiben, ozon
tabakasını incelten maddelerin kullanımının ve
üretiminin kontrol altına alınmasını sağlayacak olan
"Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal
Protokolü" Eylül 1987'de kabul edilmiştir. Montreal
Protokolü, periyodik olarak yapılan bilimsel ve
teknolojik değerlendirmeleri temel alarak azaltım
takviminin güncellenmesi yaklaşımı çerçevesinde
kurgulanmıştır. Güncel teknik ve bilimsel
değerlendirmeler ışığında Protokole 1990'da
(Londra), 1992'de (Kopenhag), 1995'de (Viyana),
1997'de (Montreal), 1999'da (Pekin) ve 2007'de
(Montreal) güncellemeler eklenmiştir. Bu
güncellemeler, yeni maddelerin denetim altına
alınmasını ve ek önlemlerin de anlaşmaya dahil
edilmesini içermektedir. 196 ülkenin taraf olduğu
Montreal Protokolü, çevre konusunda oluşturulmuş
en başarılı çok taraflı anlaşma olarak
tanımlanmaktadır. 1990 yılında, Londra'da
protokolün büyük bir başarısı olarak görülen ve
gelişmiş ülkelerin katkıları ile oluşturulan "Montreal
Protokolü'nün Uygulanması için Çok Taraflı Fon
(Multilateral Fund)" kurulmuştur. Çevre alanında bir
antlaşma çerçevesinde kurulan ilk kurumsal
uluslararası mali destek yapısı olan Çok Taraflı Fon,
gelişmekte olan ülkelerin sanayileri; OTİM'lerin
sonlandırılmasına yönelik projelerde teknik
uzmanlık, yeni teknolojiler ve donanım temini için
Montreal Protokolü'nün uygulayıcı kuruluşları olan
UNEP, UNIDO, UNDP ve Dünya Bankası aracılığı ile
sağlanmaktadır.
Türkiye, Protokole 19 Aralık 1991 tarihinde taraf
olmuş ve günümüze kadar yapılan tüm
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değişikliklerini kabul etmiştir ve Protokolün
uygulanmasında en başarılı ülkeler arasında yer
almaktadır. Ülkede ulusal ve uluslararası
çalışmaların izlenmesi Ulusal Ozon Birimi görevini
yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın
eşgüdümünde gerçekleştirilmektedir.
Türkiye'de Montreal Protokolü Uygulamaları ve
UNIDO
Türkiye'de, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi
Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü,
Protokolün uygulanmasına yönelik ulusal
faaliyetlerin eşgüdümünden sorumlu olarak, Ulusal
Ozon Birimi görevini yürütmektedir. 12 Kasım 2008
tarihli Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin
Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile ülkedeki
OTİM'lerin ithalat, ihracat ve kullanımına ilişkin
denetim ve yasal düzenlemeler Protokol
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ulusal
mevzuata yansıtılmıştır. 1992 yılında sunulan Ulusal
Program çerçevesinde, 1992-2005 yılları arasında
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliği ile
Dünya Bankası uygulayıcılığında OTİM sonlandırma
projeleri yürütülmüştür. 1999 yılından itibaren de yine
Ulusal Ozon Birimi ulusal eşgüdümünde, Çok Taraflı
Fon desteği ile UNIDO tarafından Montreal Protokolü
Ulusal Programı faaliyetleri kapsamında OTİM
sonlandırma yatırım projeleri yürütülmektedir.
UNIDO Montreal Protokolü Ulusal Programı'nın
amacı; ülkenin Protokol kapsamındaki
yükümlülüklerinin etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesine yönelik olarak ilgili
uluslararası anlaşmalar ve ulusal strateji
çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlere
teknik ve mali destek sağlanması çalışmalarının
yürütülmesidir.
Türkiye'de önceki yıllarda, UNIDO'nun da uygulayıcı
kuruluş olarak yer aldığı, CFC ve MeBr sonlandırma
projeleri başarı ile sonuçlandırılmıştır. Eylül 2012
itibariyle, Montreal Protokolü Ulusal Programı
kapsamında yürütülen projeler kısaca aşağıda
beirtilmiştir:
1. HCFC Sonlandırma Yönetim Planı
2. OTİM Bertarafı Pilot Projesi
3. HCFC Sonlandırma Yatırım Projesi (Soğutucu
İmalat Sektörü)
4. PU Sandviç Yalıtım Panelleri İmalatında Kullanılan
PU Sert Köpük Üretiminde HCFC-141b ile XPS

Köpük Üretiminde HCFC 142b ve HCFC 22'nin
Sonlandırılması Şemsiye Projesi
5. Ulusal Ozon Birimi Kurumsal Güçlendirme Projesi
(5. Aşama)
Ozon Tabakası Nedir?
Ozon tabakası, güneşten gelen zararlı ultraviyole
(UV) radyasyonu Dünya'nın yüzeyine ulaşmadan
önce filtreleyen ozon moleküllerinden oluşan, doğal
koruyucu bir tabakadır. Ozon tabakası, Dünya'nın
atmosfer tabakalarından biri olan alt stratosferde
bulunur.
Ozon Tabakası Neden Önemlidir?
Ozon tabakası olmasaydı, insan sağlığı,
ekosistemler ve Dünya'daki yaşam tehdit altında
olurdu. Ozon tabakası, Güneş'in UV ışınlarının % 97
ila 99'unu soğurarak; insanları, hayvanları ve bitkileri
UV radyasyonunun zararlı etkilerinden korur.
Ozon tabakasındaki delik, Dünya'nın Güneş'e karşı
kalkanının hasar gördüğü ve daha fazla UV
radyasyonuna maruz kaldığımız anlamına
gelmektedir. UV ışınlarına maruz kalmadaki artış,
artan cilt kanseri vakalarına, kronik göz
problemlerine, katarakta, malign melanoma,
bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve diğer sağlık
sorunlarına yol açmaktadır. Artan UV radyasyonu,
biyolojik çeşitlilik üzerindeki ciddi etkisiyle birlikte,
ekolojik süreçleri de etkilemektedir. Örneğin;
okyanuslardaki düşük plankton seviyesi, balık
stoklarında azalmaya neden olmaktadır.Bitki
büyüme hızı üzerindeki olumsuz etkiler ise tarımsal
verimliliği azaltmaktadır.
Ozon Tabakası Neden İncelmektedir?
Ozon tabakasındaki incelme, insanların ürettiği
OTİMin atmosfere salınımı ile açıklanabilir. OTİM,
gündelik uygulamalar ve üretim süreçlerinde
kullanılan kimyasallardır. Bu maddeler; buzdolabı,
klima, plastik köpükler, yangın söndürücüler,
püskürteçler ve çeşitli diğer ürünlerde
bulunmaktadır. Tüm OTİM; CFC, HCFC gibi
halojenli organik bileşikler olup, bromürler gibi diğer
gruplar da mevcuttur.
Bilim adamları 1970'lerde, CFC ve diğer OTİMin
artan kullanımıyla ozon tabakasının incelmesi
arasında ilişki kurmaya başlamışlardır. 1985 yılı
Mayıs'ında, bir grup bilim adamı, Antarktika üzerinde
ozon tabakasında bir delik keşfetmiş ve bu, ozon
tabakasındaki incelmenin bir kanıtı olmuştur.
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Ozon tabakasını incelten maddeler (OTİM)
nerelerde kullanılmaktadır?
Kloroflorokarbonlar (CFC): Soğutucular, araba
klimaları, yalıtım maddeleri, mikroçipler, sprey
kutularında itici gazlar, vb.
Hidrokloroflorokarbon (HCFC): Ticari ve sınai
soğutucular, klimalar, aerosol spreyler, bazı köpük
ürünleri vb.
Halonlar: Yangın söndürücüler vb.
Metilbromür (MeBr): Tarım alanlarında zararlı ve
yabancı otların mücadelesinde, taşınma araçlarının
steril edilmesinde, karantina amacıyla tarımsal
ürünlerin ihraç-ithalatı vb.
Metil Kloroform: Sınai çözücü (solvent) olarak
metal ve elektronik cihaz temizliği, vb.
Karbon Tetraklorür: Endrüstriyel çözücü, tarımsal
dezenfektan, böcek öldürücüler vb.
Hidrobromoflorokarbonlar (HBFC): İlaç
hammadde üretimi, vb.
Ozon Tabakası Nasıl Korunmaktadır?
Antarktik ozon deliğinin keşfine cevaben, Ozon
Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal
Protokolü (Viyana Sözleşmesi) 16 Eylül 1987
tarihinde imzaya açılmıştır. Uluslararası Antlaşma,
ozon tabakasının geri kazanımı için, OTİM'in
kullanımı ve üretiminin aşamalı azaltımını
öngörmektedir. Evrensel olarak kabul gören
Protokolün planlanmış aşamalı azaltım hedefleri tüm
taraflar için bağlayıcıdır. Montreal Protokolü, taraflar
arasında "ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar
ilkesi"ni benimseyen ilk çevre antlaşması olup,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için farklı uyum
hedeflerine sahiptir. Örneğin, CFC toplam aşamalı
azaltımı, gelişmiş ülkeler için 1995 sonu olarak
belirlenmişken, gelişmekte olan ülkeler için 2010
olarak belirlenmiştir.
1991 yılında, Montreal Protokolünün Uygulanması
için Çok Taraflı Fon kurulmuştur. Fonun hedefi,
Montreal Protokolü kapsamındaki uyum hedeflerini
gerçekleştirmeleri için gelişmekte olan ülkelere
katkıda bulunmaktır. Fon, 45 ülke tarafından yapılan
katkılar ile faaliyet göstermekte ve Yürütme Kurulu
tarafından yönetilmektedir. UNEP, UNDP, Dünya
Bankası ve UNIDO ise Fonun çalışmalarını yürüten
dört uygulayıcı kuruluştur. UNIDO, Çok Taraflı Fonun
uygulayıcısı olan diğer üç kuruluşa 1992 yılında
katılmıştır. Montreal Protokolü çalışmalarına kısıtlı
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bir bütçe ile başlayan UNIDO, yıllar içinde Montreal
Protokolüne yönelik faaliyet alanını giderek
genişletmiştir. Bugün, UNIDO gelişmekte olan
yaklaşık 100 ülkenin OTİM tüketim ve üretiminin
aşamlı azaltımına destek vermektedir.
2007 yılında gerçekleştirilen 19. Taraflar
Toplantısı'ndan (Karar XIX/6) bu yana, düşük
Küresel Isınma Potansiyeli (KIP) alternatiflerinin
benimsenmesi üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bunu,
2008 Nisan ayında, ülkelerin ve uygulayıcı
kuruluşları KIP'ini ve alternatif teknolojilerin dikkate
alınmasını destekleyen 54/39 sayılı Yönetim Kurulu
Toplantısı kararı izlemiştir. Bu gelişmelerin ardından,
Fon tarafından onaylanan tüm HCFC aşamalı
azaltım projeleri, iklim etki bileşenlerini içermektedir.
OTİM içermeyen teknoloji seçim süreci, HFC'ler gibi
bilinen sera gazlarının kullanımını önlemek
amacıyla; bilinçli olarak, düşük KIP olan ve ozon
tabakasına zarar vermeyen alternatifleri tercih
etmektedir.
Ayrıntılı bilgi için:
Murat Çevik
Montreal Protokolü Ulusal Program Koordinatörü
BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
BM Binası Birlik Mah. 415. Cad. No:11, 06610,
Çankaya/ ANKARA
e-posta: m.cevik@unido.org
Tel.: +90 312 454 1079
Faks: +90 312 496 1475
UNIDO (Montreal Protokolü Haber Sayfası)
http://www.unido.org/index.php?id=1002046
UNIDO Bölgesel İşbirliği Merkezi Montreal Protokolü
Ulusal Programı İnternet Sayfası
http://www.unido.org/index.php?id=1001882
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Aktüel
Çağdaş Konut Eğilimleri ve Kapalı Konut Siteleri
Arş. Gör. Dr. Didem AKYOL ALTUN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Anabilim Dalı, İzmir
didem.akyol@deu.edu.tr

Tarihin her döneminde mimarlık; sosyal, siyasal,
ekonomik değişimlerin etkisi altında şekillenmiş,
toplumsal yaşamın değişimi ona ait mekânsal
oluşumları da etkilemiştir. Bununla birlikte
19.yüzyıldan sonra dünyaya yayılan modernleşme
ve bu süreçte ona ilişkili olarak ortaya çıkan her
kavram, toplumların dokusuna derinden nüfus
etmekte; toplumsal, ekonomik, politik, kültürel,
bilimsel, ideolojik süreçlerdeki ve gündelik
yaşamdaki dönüşümler toplumsal dönüşümün
somut ifadelerinden biri olarak gösterilebilecek
mimarlık pratiğini de etkilemektedir. Bu bağlamda
mimarlığın en çok deneyimlenen biçimi olarak
konutun, toplumsal, ekonomik ve politik
gelişmelerden direkt etkilenen konumu ile
farklılaştığı ve tüketim kültürünün bir aracı haline
geldiği söylenebilir.
Konutlar günümüzde barınma işlevinin yanı sıra
sosyal bir rol de üstlenerek, toplumsal yaşamda bir
kimlik ve statü aracı olarak kabul görmüş; piyasadaki
diğer metalar arasında, bireyin kimliğini teşhir
edebileceği, sosyal statüsünü sergileyebileceği,
toplumsal ve ekonomik gücünün göstergesi olan
belirgin birer araç haline gelmiştir. Bu iddia
genişletilerek toplumsal mekanizmalar tarafından
üretilen, farklı akımlar/modalar/eğilimler şeklinde
kendini kabul ettirerek yayılan inşa edilmiş yaşam
tarzlarının mekân aracılığıyla bireye dayatıldığı ve bu
noktada da kişisel yaşantının geçtiği, bireyin benliği
ve kimliği üzerinde direkt etkileri olan “konut”
mekânlarının özel bir yerinin olduğu söylenebilir.
19. yüzyılın nüfus hareketleri, büyük kentlere göçler,
kentleşme ve her anlamda yaşanan rant kaygıları
çeşitli konut bölgeleri ve tipleri ortaya çıkarmıştır.
Zaman içinde kent merkezleri etkileyici sergileme ve
eğlence merkezleri olarak gelişmiş, şehir
karmaşasından bakıldığında cazip gözüken doğal
yaşam fikri, kent dışındaki banliyölerin aile
yaşamının merkezleri olarak önemlerini
arttırmalarına neden olmuştur.1 Denenen bir çok
modelin içinde özellikle, bireyin metropol tarafından
yıpratılmaktan ve sıradanlaştırılmaktan kendisini
korumak ve farklılaşmak amacıyla, “daha ferah bir

yerde doğayla iç içe yaşamak, kentteki sıkışıklığın,
gürültünün, kalabalığın, aynılaştırıcılığının
bulaşamayacağı kadar kentin dışında ama kentin
ayrıcalıklarından faydalanabilecek kadar yakınında
bulunabilmek” isteği “bahçeli ev”lere yönelinmesine
neden olmuş, bu da 18. yüzyılın ikinci yarısında
İngiltere'de ortaya çıkıp 19. yüzyılda Kıta
Avrupası'nın büyük kentlerine, oradan da bütün
dünyaya yayılan banliyöler-alt kentleri ortaya
çıkarmıştır. Aynılaşmış çevreler üreten, bireylerin
aradığı “farklılaşma” imgesini sembolize etmekten
yoksun apartmanların karşısında bahçeli evler,
sundukları bireyselleşme olanakları ile çağdaş konut
trendleri içinde yeniden gündeme gelmişlerdir.
1960'lı yıllarda, başlangıçta metropoliten kent
çeperlerinde kontrollü ve planlanmış yaşam alanları
olarak ortaya çıkan, sonrasında kentin içinde de
gelişen kapalı konut siteleri ise; öncesindeki konut
üretimlerinden farklılaşan temel nitelikleri nedeniyle
yeni bir konut sunum biçimi ve kentsel büyüme formu
olarak kabul edilmektedirler.2 İlk olarak Kuzey
Amerika'da görülmeye başlanan bu yerleşim formu,
'kent çeperinde yaşam arzusu' ile başlayan ve bir
dışa doğru hareket doğrultusunda gelişen altkentleşme sürecinin geldiği son aşamadır. Ancak
kapalı konut sitelerini ortaya çıkartan etkenlerin
kapitalist ekonomide ve tüketim kültüründe
temellendiğini ve oluşumlarının birinci sebebinin
20.yüzyılın sonundaki politik-ekonomik dönüşümler
olduğunu söylemek mümkündür. Kapitalist yeniden
yapılanma süreci içinde gelişen neo-liberal
politikalar ve bu politikaların kentsel mekân
üzerindeki stratejileri, postmodern kentteki parçacıl
yapıyı, sosyo-mekânsal ayrışmayı doğuran ve
kapalı konut sitelerinin oluşumunu hazırlayan temel
dinamiklerdir.
Kapalı konut siteleri küreselleşmenin etkisiyle,
sermaye birikim süreçleri çerçevesinde kıta
sınırlarını aşarak Avrupa'ya ve üçüncü dünya
ülkelerine de sıçramış; temel karakteristiklerini
korumakla birlikte farklı bağlamlarda farklı ve
bölgeye özgü sonuçlar doğurmuştur.

1Chaney, D. (1999). Yaşam Tarzları. (Çev. İrem Kutluk), Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, s.31
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Türkiye'de ise ülkenin önemli bir dışa açılım süreci
yaşadığı 1980 yılı sonrasında, neo-liberal
politikaların benimsenmesi ve dünyadaki kapitalist
yeniden yapılanma sürecine eklemlenmesi
sonucunda sermaye birikimi kentlerde yoğunlaşmış,
kentsel mekan bir rant aracı haline gelmiş, bu durum
da kapalı konut sitelerinin temel itici gücünü
oluşturmuştur. Özal döneminin iktisadi politikasının
etkileri, ekonomik iyileşme, inşaat sektöründe
yaşanan canlanma ve piyasaların genişlemesi konut
yapımını arttırmış, müstakil evlerden oluşan
yerleşme formatı tek alternatif olmaktan çıkmıştır.
Daha önceki dönemlerde konut üretimi küçük ölçekli
özel girişim tarafından gerçekleştirilirken, 1980
sonrası büyük sermaye grupları olduğu kadar kamu
kurumları da toplu konut üretimine girmiştir. Özellikle
sosyal düzeylerine uygun bir yaşam tarzı sürmek
isteyen ve lüks konut arayışına giren yeni kentli
seçkinlerin “kaliteli yaşam” arayışları, karşılığını,
önce kent içindeki sınırlı sayıdaki boş arsalarda
üretilen, sonrasında ise kent dışı alanlara,
banliyölere yayılan kapalı konut sitelerinde
bulmuştur.3 Kentin içinde ya da dışında, kentsel
gelişim alanlarında villa, tek ev, ikiz ev, sıra evlerden
oluşan konut toplulukları kadar yüksek katlı konut
bloklarından oluşan siteler ya da çoklu konut
kompleksleri de yaygınlaşmaya başlamışlardır. Bu
doğrultuda İstanbul kenti ulus genelinde bir odak
noktası haline gelerek, üst ölçekli yatırımlarla yerli ve
yabancı sermayenin büyük bir kısmını kendine
çekmiştir. Metropoliten alan büyük ölçekli kentsel
yatırım projeleriyle; çeper ise kapalı konut toplukları
ile hızla yapılaşmıştır.
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gözde üretim biçimi olmuş, “ideal ev” ve “ideal
yaşamın” bir arada sunulduğu ve pazarlandığı bu
yerleşmeler tüketicinin de yoğun talebini almıştır.
İstanbul'da Kemer Country, Acarkent, Beykoz
Konakları, Alkent 2000, Zekeriyaköy Evleri,
Bahçeşehir, Ataşehir, Mashattan, Uphill Court;
Ankara'da Mesa, Portakal çiçeği vadisi, Dikmen
vadisi, 100.yıl yerleşimleri gibi oldukça çok sayıda ve
genellikle üst, üst-orta gelir grubuna, iş adamı ve
yüksek dereceli emeklilere hitap eden sınıfsal
imajlarını oluşturmuş siteler oluşturulmuştur.

“Yaşam tarzı”nı ön plana çıkartan ve tüketim
eğilimleriyle ilişkilendirilen kapalı siteler genel olarak,
orta ve üst gelir grubundan hane halklarının dışarıya
kapalı ve izole, üst düzey güvenlik önlemleri ile
kuşatılmış, boş zaman olanakları sunan ve bir
konsept etrafında biçimlenmiş olan konut alanları
şeklinde tariflenmektedir.4

Bahsedilen ideal yaşam tarzları tüketim kültürünün
önemli bileşenleri olan medya, reklam, ve pazarlama
aracılığıyla tüketiciye adeta mitleştirilerek
sunulmakta, çeşitli metaforlarla desteklenerek ideal
ev kavramını tariflenmekte, 'kaybettiğimiz
huzurumuzu yeniden kazandıracak, yanlış
hayatımızı düzenleyecek, kayıp kimliğimizi
bulduracak, hayatımızda yeni beyaz bir sayfa
açacak' çevre ve sosyal hayatı garanti eden,
efsanevi konseptler önerilmektedir. Bu bağlamda
toplumu tüketim merkezli olarak örgütleyen bir
yapının mimarlığı algılayışı, ona kar sağlayan bir
nesneyi algılayışından farklı olmamaya başlamış,
konut üretimini şekillendiren konut açığı olmaktan
çok bu ihtiyacın üretilmesi olmuş, konut da
metalaşmış ve bir tüketim nesnesi haline
dönüşmüştür. Pazarlama, reklam ve medya
kesiminin yönlendirdiği tüketim alışkanlıkları ile
“kendilerini kentin geri kalanından farklılaştırmak”
isteyen bir grup için konut tercihi daha büyük önem
taşımaya başlamış; bu anlamda kapalı bir konut
sitesinde yaşamak, kişinin/ailenin maddi ve kültürel
sermayesinin göstergesi, prestijinin ve statüsünün
sembolü olarak üst gelir grubu arasında bir moda
haline gelmiştir. Dolayısıyla günümüzde neredeyse
tamamen kapalı konut siteleri şeklinde üretilen konut
sunumu, kent çeperinde az katlı konut toplulukları
şeklinde, kent merkezlerinde ise çok katlı konutlar ya
da rezidanslarla ifade bulmaktadır.

İstanbul'da başlayan ve Ankara'dan sonra son
yıllarda İzmir'de de sayıları giderek artan, kentin
içinde ya da dışında; ama mutlaka kentten bağımsız,
genellikle özel sektörün piyasaya sunduğu yüksek
standartlı bu konut siteleri kısa süre içinde piyasadaki

Konut sitelerinden bir çoğu, kentin içinde yüksek
bloklardan oluşan bir rezidans ya da kentin dışında
az katlı bir konut sitesi olsun tasarım konsepti
yaklaşık olarak aynı özellikler üzerinden
şekillenmektedir. 'Kentin dışında ama kente çok

2 Blakely E.J.& Snyder M.G. (1997) Fortress America: Gated Communities in the United States, Washington, D.C., Brookings Institution Press;
3Low, S. (2003). Behind the Gates: Life, Security and the Pursuit of Happiness in Fortress America. New York and London: Routledge.
4Blakely E.J.& Snyder M.G. (1997) Fortress America: Gated Communities in the United States, Washington, D.C., Brookings Institution

Aktüel
yakın, otoban ile birkaç dakikalık mesafede, çağdaş
yaşamın gerektirdiği her türlü konfora sahip, kendine
yeterli, rekreasyon, çocuk oyun alanları ve sosyal
tesislerini içinde bulunduran, hayatınızı değiştirmeyi,
güvenlik ve denetimi, depreme dayanımı, doğa
içinde maksimum yaşamayı, bilgi çağının
görünmeyen konforunu, akıllı ev teknolojisini içeren,
temiz bir çevre ve konforlu evlerin yanı sıra yepyeni
ve ideal hayat tarzları vadeden konseptler, sadece
mekanı değil bireyin benlik alanına müdahale eden
hikayelerle -Kemer Country'nin çocuk girişimcileri
teşvik eden 'limonata ve kurabiye satış günleri' ya da
donanımlarına kadar tasarlanmış iç mekanlar gibikullanıcıyı da tanımlamayı ve değiştirmeyi
önermektedirler. Özlenen bir geçmiş ya da seçkin,
gelecekçi ve fütürist bir yaklaşım olabilen bu kimlik
paketi içinde konutun mimarisi ya da mekansallığı
değil, konseptiyle ne kadar tutarlı bir görüntüye sahip
olduğu önem kazanmaktadır. Üretilen bu
konseptlerin gerçekte ne kadar mekansallaştığı ya
da ne kadar yaşanılabilir oldukları, sloganların ve
imajların gerçekleştirilen projelerle ve mevcut
yaşantıyla ne kadar örtüştükleri ise tartışmalıdır.
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1950 sonrasında, büyük ölçüde rant kaygılarıyla,
olduğu yerde yoğunlaşarak yeniden imar edilmiş,
kentin tarihi mirasının önemli bir bölümü yok edilerek
çok katlı yeni apartmanlara dönüşmüştür. 1980'lere
gelindiğinde her yönde saçaklanmalar oluşmaya
başlamış, artan gecekondu alanlarını önlemek
amacıyla, kamu arazileri üzerinde yerel yönetimler,
Ege-Koop, TOKİ, Oyak, Emlak Bankası gibi
kuruluşlar ve özel kooperatifler tarafından kent
çeperlerindeki boş arazilerde büyük ölçekli toplu
konut uygulamalarına girişilmiştir.

İzmir'deki Yeni Konut Alanları

Uzun yıllar boyunca körfez etrafında gelişen İzmir
kenti, 1960'lı yıllardan başlayarak 1980'lere gelene
kadar, önce gecekondularla, daha sonraları ise
yapsatçı konut üretimi ve toplu konutlarla, dört
yöndeki ulaşım aksları boyunca plan öngörülerinin
dışında bir yayılım göstermiştir.

5Karadağ, A. (1998). Metropol Kent Olarak İzmir'in Gelişim Süreci, Çevresel Etkileri ve Sorunları. Doktora tezi. Coğrafi Bilimler. İzmir: Ege
Üniversitesi.
6Güner, D. (2004). İzmir'de Modern Konut Mimarlığı 1950-2006. Planlama. Sayı: 37 (2006/3). 123-141.
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oranda artmıştır. Bu arter üzerinde yer alan
Sahilevleri, Narlıdere, Güzelbahçe, Seferihisar,
Zeytinalanı, Çeşmealtı, Urla gibi 1950'lerin küçük
sayfiye yerleşimleri, büyük çoğunluğu lüks konutlar
içeren kapalı site uygulamalarına sahne olmuşlardır.
2000'lerde ise benzer nitelikte az katlı lüks konut
siteleri, kuzey aksında Sasalı, Menemen ve doğu
aksında Kemalpaşa'da olmak üzere üst gelir
grubundan üst-orta gelir grubuna yayılan bir
derecelenmeyle üretilmişlerdir. Kısa süre içinde
kentin çeperlerini ve kırsal alanlarını kapsayan bir
konut stoğu oluşmuştur.
*Devamı önümüzdeki sayıda yayımlanacaktır.

Başlangıçta çoğunlukla dar gelirli aileleri hedef
almakla birlikte orta, hatta yüksek gelir gruplarına da
farklı seçenekler sunan bu uygulamalar, toplu konut
plan tipolojisinin sürekli tekrar edildiği, tekdüze,
kimliksiz, mimari değer taşımayan çevreler
oluşturmaya başlamıştır. Bunların oluşturduğu
soğuk, yüksek yapılarla çevrili, betonlaşmış kentsel
çevreye giriftleşen metropol yaşantısı da eklenince,
kentten kaçış isteği, kent dışındaki yakın çevrelerde
banliyöleşme, üst gelir grubuna yönelik konut siteleri
oluşturmaya başlamıştır.
1990'lar ise, neo-liberal ekonomik politikalar ve yeni
sermaye rejiminin taleplerinin İzmir'de en yoğun
hissedildiği yıllar olarak görülebilir. Sermaye
piyasasında benimsenen sıkı para politikası
sonucunda faiz oranlarının düşmesi ve gayrimenkule
yapılan yatırımın en fazla kâr getiren alan haline
gelmesi İzmir'de de inşaat sektörünü yeniden
canlandırmıştır. Bu dönemde kamu üretimi geri
çekilerek özel sektör sunumu öne çıkmıştır.
90'lı yıllarda plansız ve kontrolsüz bir şekilde
büyümeye devam eden kent merkezinde, sıkışıklığın
getirdiği problemlerle karşı karşıya kalındığı; bu
doğrultuda kent dışında yaşam taleplerinin ortaya
çıktığı görülmektedir. Bu eğilim çerçevesinde lüks
sayılabilecek ilk konut örnekleri, kentin çeperinde
kırsal niteliği ağır basan alanlarda ya da köylerin
yakınlarında, üst gelir grubu tarafından tekil olarak
inşa edilen ve kalıcı yaşamı hedefleyen
ikincil/üçüncül konut örnekleri (kır, dağ, bağ, çiftlik
evleri) şeklinde görülmüştür.5
Öte yandan 1994 yılında Çeşme Otobanı'nın
kullanıma açılmasıyla, batı aksında parçalı bir
biçimde gelişen konut inşaatlarının sayısı önemli
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05.02.2013
08.02.2013

IWES 4.Atık
Teknolojikleri
Sempozyumu ve
Sergisi

İstanbul
TÜRKİYE

Cezayir
CEZAYİR

Aqua-Therm Prague

Prag
ÇEK
CUMHURİYETİ

26.11.2012
30.11.2012

Libya Build 2012

Trablus
LİBYA

02.12.2012
05.12.2012

7. Erbil Building

Erbil
IRAK

04.12.2012
09.12.2012

Climate World

ACLIMA

05.02.2013
08.02.2013

Aqua-Therm Moscow
2013
Aqua-Therm Russia
2013

Moskova
RUSYA
Moskova
RUSYA

12.02.2013
15.02.2013

Aqua-Therm Nitra

Nitra
SLOVAKYA

14.02.2013
17.02.2013

IHS 2013
Adana

Adana
TÜRKİYE

26.02.2013
01.03.2013

CLIMATIZATION

Madrid
İSPANYA

11.03.2013
14.03.2013

Climate World
Rusya 2013

Madrid
İSPANYA

12.03.2013
16.03.2013

ISH Fuarı
Isıtıcılar, Havalandırma ve
Ölçü Sistemleri, Baca
Yapımı

Frankfurt
ALMANYA

Batum
GÜRCİSTAN

22.11.2012
26.11.2012

06.12.2012
08.12.2012

İstanbul
TÜRKİYE

Leipzig
ALMANYA

15.11.2012
18.11.2012

Cezayir Siva Best 5
2012 Yapı Fuarı

4. Ulusal Enerji
Verimliliği Forumu ve
Fuarı

Enertech 2013

Riyad
SUUDİ
ARABİSTAN

21.11.2012
25.11.2012

10.01.2013
11.01.2013

29.01.2013
31.01.2013

Saudi Build - The PMV
Series

Batum Yapıtex

Bağdat
IRAK

2013 Fuar Takvimi

11.11.2012
14.11.2012

17.11.2012
20.11.2012

Bursa
TÜRKİYE

Moskova
RUSYA

03.04.2012
07.04.2012

Made In KOBİ 2013

İzmir
TÜRKİYE

18.04.2013
21.04.2013

Romtherm - HVAC 2013

Bükreş
Romanya

22.10.2013
24.10.2013

FILTECH : Filrasyon ve
Ayırma Teknolojileri Fuarı

Wiesbaden
ALMANYA

Telaviv
İSRAİL
*Sürekli güncellenmektedir.

