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Başkan’dan
Değerli Üyelerimiz,
Ve Temmuz ayı bizlere veda etti.
+35C civarnda seyreden hava
sıcaklıkları çalışma ve iş
verimimizin biraz olsun
düşmesine sebep olsa da, esas
sebep ABD’de Cumhuriyetçiler
ve Demokratlar arasında
yaşanan “İlave Borçlanma”
yetkisi ile ilgili tartışmaları,
ülkemizde “Kriz Çığırtkanlığı”
yapan kesimler yüzünden olmuştur. Sorumluluk
sahibi yöneticiler topluma verecekleri mesajlarda
çok dikkatli olmadıkları zaman sonuçlar böyle oluyor
ne yazık ki.
Siz halka “sakın harcama yapmayın”diye
seslenirseniz, esnafın ya da sanayicinin, küçük
işletmelerin işlerinin iyi olması mümkün olabilir mi?
Olmaz. “Aşırı borçlanmayın demek başka,hiç
harcama yapmayın demek başka...”

Değerli Üyelerimiz,
Aynı şekilde İZKA tarafından açılan proje destekleri
kapsamında “Akredite Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme ve Soğutma Laboratuarı Fizibilite
Projesi” hazırlıklarımız son aşamasına geldi.
Projemizi tamamlayıp Temmuz ayında İZKA’ya
sunmayı hedeflemiştik, ancak teklifler elimize geç
ulaştığı için Ağustos ayına ertelemek zorunda kaldık.
Bu ay Kümelenme yol haritamızdaki ikinci projemizi
de tamamlamış olacağız ve İZKA’ya sunacağız.
Sektörümüzün yıllardır mücadelesini veridiği
“Akredite Laboratuar”projemiz dileriz bu dönem
yapacağımız çalışmalar ile hayal olmaktan çıkacak ve
bir rüya gerçekleşme yoluna girecek. Üyelerimizin bu
projemize koyacakları maddi ve manevi destekler
bizim için çok önemli. Böylece Türkiye için de çok
önemli olan bir ilki hep birlikte başarmış olacağız.
Kurulacak “Akredite Laboratuar” tüm Türkiye, hatta
komşu ülkelere de hizmet verecek bir yapıda dizayn
edilmesi hedeflenmektedir.
Değerli Üyelerimiz,

Değerli Üyelerimiz,
Hatırlarsanız haziran bültenimizde sizlerle
önümüzdeki günlerde ESSİAD açısından tarihi bir
başlangıcı paylaşacağımızı müjdelemiştik. O müjdeli
h a b e r d e r n e ğ i m i z e u l a ş t ı v e D ı ş Ti c a r e t
Müsteşarlığı’na sunduğumuz “Endüstriyel
Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne
Yönelik Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi
Projesi” 04.07.2011 tarihinde kabul edildi.
Derneğimiz için çok önemli bir mihenk taşı olacak
1.450.000.-$’lık projemizin kabulu ile İzka ile
gerçekleştirdiğimiz Kümelenme Çalıştayları sonucu
oluşturduğumuz “Kümelenme Yol Haritamızın” çok
önemli bir adımı gerçekleşmiş oldu.
“Endüstriyel Havalandırma,İklimlendirme ve
Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabetin
Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili 18.07.2011 tarihinde
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda kahvaltılı basın
toplantısı düzenleyerek basın kuruluşları ile
paylaştık. Toplantıya basın tarafından gösterilen
ilginin fazla olması, yerel ve genel basında fazlası ile
yer alması ESSİAD Yönetim Kurulu olarak bizleri
fazlası ile memnun etti. Ülkemizde ilk defa
gerçekleştirilecek bu proje ile elde etmeyi
planladığımız başarının benzer projelere de örnek
olması ve motivasyon sağlamasını umuyor ve
diliyoruz. Bu projede, proje ortağı olarak,
derneğimize verdiği katkılar sebebi ile Ege İhracatçı
Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir
Kalkınma Ajansı’na bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Çalışmaları Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve
Eğitim Vakfı (ISKAV) tarafından koordine edilen,
sektör dernekleri ve TOBB İklimlendirme Meclisi
işbirliğinde hazırlanan “Türkiye İklimlendirme
Sektörü Hedefler ve Stratejiler Belgesi”nin sonuç
kısmı, Eylem Planı haline dönüştürülmüş olup, son
halini bültenimizde sizlerle paylaşmaktayız. Bu
anlamada ilgili başlıklar ile ilgili görüş ve önerilerinizi
derneğimize ulaştırmanızı sizlerden rica ediyoruz.
Katkılarımızla oluşacak bu belge tüm sektörün
üzerinde uzlaştığı,çalışmalarında bu stratejilere
uygun hareket ettiği ortak bir eylem palanı olacaktır.
Sektörümüz açısından önemli olan projelerimizin
faaliyetlerinde,üyelerimizin yüksek katılımı ile destek
vermesi ve başarılı çalışmalar yapılacağına olan
inancımızı bir kez daha sizlerle paylaşıyor,
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Saygılarımızla,
Hüseyin VATANSEVER
Mak.Yük.Müh.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
kapsamında İzmir Endüstriyel Havalandırma
İklimlendirme ve Soğutma sektörünün
uluslararası rekabet gücünün artırılması
amacıyla derneğimiz ve proje ortaklarımız (T.C.
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ege
İhracatçı Birlikleri, T.C. İzmir Kalkınma Ajansı,
Ege Bölgesi Sanayi Odası) tarafından İhracatı
Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ile birlikte
İGEME’ye sunulan Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik
Uluslararası Rekabet Yeteneğinin geliştirilmesi
Projemiz (11 UR-GE012) ile ilgili 01.07.2011 tarih
ve 2011/12 sayılı Proje Değerlendirme
Komisyonu Toplantısı yapılmış olup, toplantıya
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin
VATANSEVER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz
Sayın Akın KAYACAN ve Yönetim Kurulu Sayman
Üyemiz Sayın Hakan SEMERCİ katılmıştır.
Proje Değerlendirme Toplantısı sonrasında
İGEME tarafından 04.07.2011 tarihinde
derneğimize gönderilen yazıda Projemizin
destek kapsamına alınarak eğitim ve danışmanlık
ihtiyaç analizinin onaylanması Dış Ticaret
Müsteşarlığı tarafından uygun olduğu
belirtilmiştir.

1990

Bu kapsamda; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Sektörü'nün gelişimi için 1.450.000
ABD Doları destek sağlayacağı projemizin
ayrıntıları, proje kapsamında gerçekleştirilecek
olan faaliyetler ve proje ortaklarının katkıları
hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla
18.07.2011 tarihi 09.30 saatinde Ege Bölgesi
Sanayi Odası (EBSO) 9. Kat Toplantı Salonu’nda
kahvaltılı bir basın toplantısı düzenlenmiştir.
Proje Ortaklarımız olarak EBSO Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Ender YORGANCILAR, İzmir
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr.
Ergüder CAN basın toplantımıza katılmıştır.

Basın toplantımızda konuşma yapan Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin
VATANSEVER, proje kapsamında alım ve ticaret
heyetleri düzenleneceğini belirterek, ikili
görüşme ve organizasyonlar kapsamında
firmalar ile ikili görüşmeler yapılacağını ve iş
birliğinin çeşitlendirilmesinin sağlanacağını
belirtmiştir.
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Basında ESSİAD

HABERTÜRK EGELİ
GÜNLÜK BÖLGESEL GA...
İSTANBUL
SİYASİ

MİLLİYET İZMİR EGE
GÜNLÜK BÖLGESEL GA...
İZMİR
SİYASİ

POSTA İZMİR EGE

HABER EKSPRES

GÜNLÜK BÖLGESEL GA...
İZMİR
SİYASİ

GÜNLÜK BÖLGESEL
GAZETE
İZMİR
SİYASİ
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YENİ GÜN İZMİR
GÜNLÜK BÖLGESEL
GAZETE
İZMİR
SİYASİ

DÜNYA
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE
İSTANBUL
EKONOMİ

SONSÖZ
GÜNLÜK YEREL GAZETE
ANKARA
SİYASİ

EGE’DE BUGÜN
HAFTALIK YEREL GAZETE
İZMİR
SİYASİ

YENİ SÖZ
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE
İSTANBUL
SİYASİ
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YENİ ASIR
GÜNLÜK BÖLGESEL
GAZETE
İZMİR
SİYASİ

EGE TELGRAF
GÜNLÜK BÖLGESEL
GAZETE
İZMİR
SİYASİ

YENİ GAZETEM EGE
GÜNLÜK BÖLGESEL
GAZETE
İZMİR
SİYASİ

TİCARET
GÜNLÜK YEREL GAZETE
İZMİR
EKONOMİ
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Türkiye İklimlendirme Sektörü Eylem Planı
HEDEF 1: KAMUYA YÖNELİK FAALİYETLER
No

Eylem Adı

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak
Birimler

1.1.

Kurumsallaşma
Desteği

TOBB
İklimlendirme
Meclisi

KOSGEB, DTM
Kalkınma Ajansları

1.2.

Marka Oluşturma
Desteği

Süre

Açıklama

2013

Sektör firmalarının rekabetçi olabilmelerinin
önemli bir parçası olan kurumsallaşma
eksikliğinin giderilmesi konusunda devlet
desteğinin süreci hızlandırıcı bir etkisi
olacaktır. Bu kapsamda Kalkınma Ajansları,
KOSGEB ve DTM'nın konu ile ilgili
desteklerinin daha da geliştirilmesi gereklidir.
Firmaların kendi markalarını uluslarası alana
taşıma yoluna gitmeleri sürecinde ciddi bir
danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Özellikle
küresel bir marka haline gelme konusu
iklimlendirme sektörünün iyi bilmediği,
danışmanlık alınması gereken bir alandır.
Küresel marka oluşturmak isteyen Türk
İklimlendirme sektörü firmalarına ciddi
desteklerin sağlanması gereklidir. Her ne
kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı bu konuda
destekler sağlasa da kamu kurumlarının
markalaşma konusunda destek verdiği
firmaların sayısının ve destek miktarının AB
mevzuatı da dikkate alınarak en üst seviyede
verilmesi önerilmektedir.
Ara eleman açığının kapatılması için Meslek
ve Teknik Lise ile Meslek Yüksek Okullarının
İklimlendirme Sektörü ile yakın çalışması
gerekmektedir. Bu kapsamda bir “Eğitim
İşbirliği Platformu” oluşturulmalıdır. Bu
platformda sektörel dernekler, üniversiteler,
MEB ve ilgili diğer kurumlardan üyeler yer
almalıdır. Meslek eğitimini cazip kılacak yeni
araçlar kamu tarafından tanımlanarak
uygulanmalıdır.

1.3.

İşgücünün
Eğitimi

1.4.

Mevzuatın
Uygulanması ve
Denetlenmesi

İklimlendirme sektörü kapsamındaki
mevzuatın ilgili STK'lar ile yakın işbirliği
halinde oluşturulması yoluna gidilmesi;
sonucun uygulanabilir olmasını getirecektir.
Ayrıca Kamunun mevzuatın uygulanmasını
ciddi denetim mekanizmaları kurarak
sağlaması gereklidir.

1.5.

Kamu
Satınalmaları

İç pazardaki en büyük alıcıların başında gelen
Kamu, satınalma yöntemi ve talep yapısı ile
sektörü şekillendirmede önemli bir paya
sahiptir. Bu kapsamda Türkiye'de üretilen
ürünlere pozitif ayrımcılık sağlanması, yerli ve
yabancı oyuncuların Türkiye'yi üretim üssü
olarak seçmelerini destekleyecektir.

MEB, ÇSGB, TOBB
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No
1.6.

Eylem Adı
Bölgesel
Pazarlama
Stratejisi'nin
Geliştirilmesi

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak
Birimler
DTM, STB, STK

Süre

Açıklama
Türk İklimlendirme Sektörü'nün Ortadoğu,
Rusya, Kafkaslar, Kuzey Afrika ve Orta Asya
ülkeleri için bir tedarik merkezi olması
projesinin DTM, özel sektör ve STK'lar ile
birlikte hazırlanarak yürütülmesi
İklimlendirme Sektörü'nün pazar
büyüklüğüne ciddi katkılar yapacaktır.
İklimlendirme Sektörü, kümelenme analizinin
yapılarak, tesbit edilecek eksik oyunculardan
özellikle ara mamül üretimi ile ilgili olanların
Türkiye'de yatırım yapılması özendirilecek
alanlar arasında alınması önerilmektedir.

1.7.

Ara Mamül
Üretiminin
Desteklenmesi

1.8.

Kümelenme
Geliştirme
Desteği
Sağlanmalıdır

1.9.

Tasarım
Firmalarına
Yönelik Özel
Destekler

Yerli tasarım firmalarının özellikle uluslararası
alanda projeler almalarını ve aldıkları
projelerini başarı ile tamamlamalarını
sağlayacak kamu destekleri sağlanmalıdır. Bu
sayede Türkiye'de üretim yapan sektör
firmalarının uluslararası projelere ürün
satabilmesi için yeni bir kanal açılmış
olacaktır.

1.10.

Binalara
İklimlendirme
Sistemi Yatırım
Teşviği
Sağlanmalıdır

Binasını daha gelişmiş iklimlendirme
sistemleri ile geliştirmek isteyen bina
sahiplerine verilecek devlet desteği daha az
enerji harcanmasının bir girdi olması itibarı ile
devlet ile vatandaş arasında bir kazan-kazan
modeli ortaya çıkaracaktır. O sebeple
binalarını daha gelişmiş iklimlendirme
sistemleri ile donatmak isteyen bireylere
yönelik teşvikler oluşturulmalıdır.

1.11.

Firmalara
Uluslararasılaşma
Desteği

Türk firmalarının pazar genişletme ve benzeri
amaçlar ile yurt dışından kendi alanlarında
birleşme ve firma satınalma girişimlerinde
devlet destekleri oluşturulmalıdır. Özellikle
alanında bilinen marka sahibi olan hedef
pazarlardaki firmaların Türk firmaları
tarafından satın alınmasına Eximbank ve
benzeri kanallar ile destekler sağlanmalıdır.

Kalkınma Ajansları
DTM, KOSGEB, STB

Türkiye İklimlendirme Sektörü
kümelenmelerinin gelişmiş olduğu illerde,
planlı kümelenme geliştirme çalışmaları
yapılması için Kalkınma Ajansları, DTM,
KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
desteklerine öncelik verilmesi sağlanmalıdır.
Kümelenme geliştirme projelerinin sektörün
önde gelen STK'ları ile birlikte yapılması
desteklenmelidir.
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No

Eylem Adı

1.12.

Uzman Çalıştırma
Desteği

1.13.

Enerji Verimliliği
ve Çevre Dostu
Ürün Geliştirme
Desteği

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak
Birimler

Süre

Açıklama
Firmaların küresel tecrübesi olan işgücünü
kendi firmalarında çalışmak üzere anlaşma
sağlaması durumunda devlet desteği
verilmelidir. Bu sayede lider firmaların
göreceli olarak maliyetli uzmanlarının Türk
firmalarında çalışma imkanı da artacaktır.

KOSGEB, EİEİ,
T T G V, Ç e v r e v e
Orman Bakanlığı
Kalkınma Ajansları

Küresel ısınma, çevre kirliği ve artan enerji
fiyatları ile enerji verimliliği bütün enerji
tüketen sektörlerin ana gündem
maddelerinden biri haline gelmiştir. Enerji
verimliliği ve çevre dostu ürün geliştirme
desteği KOSGEB, EİEİ, TTGV, Çevre ve Orman
Bakanlığı, Kalkınma Ajansları gibi kamu
kurumları tarafından desteklenmelidir.

HEDEF 2: ÖZEL SEKTÖRE YÖNELİK FAALİYETLER
Firmaların kurumsallaşma çalışmalarına
öncelik vermeleri gereklidir. Sektörde
özellikle aile firmalarının ağırlıklı olması,
firmaların uzun ömürlü olabilmeleri için
kurumsallaşma çalışmaları yapmalarının
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu amaçla
sektördeki firmaların yönetim kurullarının
kurumsallaşma çalışmalarını öncelikli konu
h a l i n e g e t i r m e l e r i g e r e k m e k t e d i r.
Kurumsallaşma çalışmalarına kamu ve ilgili
STK'ların destek vermeleri konunun başarıya
ulaşmasını destekleyecektir.

2.1.

Kurumsallaşma

2.2.

Türk Müteahhit
Firmaları ile
İşbirliğinin
Geliştirilmesi

İnşaat Müteahhitlik firmaları ile iklimlendirme
sektör firmalarının işbirliği mekanizmasının
kurumsallaştırılması sektör açısından faydalı
olacaktır. Bu kapsamda İklimlendirme
Sektörü firmaları kendilerini Türk İnşaat
Müteahhitlerine anlatacak sistematik
organizasyonlar gerçekleştirmelidirler. Ayrıca
Türk İnşaat Müteahhitlerinin iş yaptıkları
ülkelerde iklimlendirme sektörü firmaları
servis ağlarını kurmaları işbirliklerini
kolaylaştırıcı bir etki oluşturacaktır.

2.3.

Küresel Marka
Oluşturma

Türk İklimlendirme Sektöründeki özel sektör
firmalarının küresel markalar oluşturmaları
bütün sektörün faydasına olacaktır. Bu
konuda kendi markasını geliştirerek ya da var
olan küresel bir markayı satın alarak küresel
bir markaya sahip olabilmek mümkündür.
Özellikle tasarım ve mekanik imalat alanında
çalışan sektör firmalarının markalaşma
konusunda liderliği ele almaları Türk
İklimlendirme Sektörü'nün küresel bir açılım
yapmasını ivmelendirecektir.
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Açıklama

No

Eylem Adı

2.4.

İnsan Kaynakları

İklimlendirme Sektörüne ilgili okullardan iyi
öğrencilerin kazandırılması için Meslek lisesi,
Meslek Yüksek Okulu ve Üniversitelerde
İklimlendirme sektörünün bilinirliğin
artırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Bu
kapsamda Üniversite, MYO ve Teknik
Liselerde İklimlendirme Sektörü ile ilgili
tanıtım toplantıları ve proje yarışmaları
yapılmasında fayda vardır. Özellikle
üniversitelerin İK günlerinde firmaların
tanıtımlarının yapılması önerilmektedir.

2.5.

Üniversiteler ile
İşbirliği Artırılmalı

Firmaların üniversiteler ile işbirliklerini
artırdıkları oranda küresel rekabetçilik güçleri
de artacaktır. İşbirliğinin başarılı olabilmesi
için kazan-kazan modeline dayalı projelere
öncelik verilmesi önerilmektedir. Firmaların
üniversiteler ile başarı şansı yüksek, kolay
yapılabilir ortak projeler ile başlamaları ilk
projelerin başarı ihtimalini artıracaktır. Bu da
tarafların birbirlerine olan güvenlerini
geliştirerek başarılı üniversite sanayi
işbirliklerinin artmasını sağlayacaktır.

2.6.

Esnek Üretim
Sistemleri
Kurulmalı

Firmalar, üretim sistemlerini, gerek talepte ki
dalgalanmaları gerekse ürünlerin tasarımında
müşteriler tarafından istenen değişiklikleri
yapabilme konusunda esnek olarak
konumlandırmalıdırlar. Bunun için sahip
olunan işgücünün kabiliyetleri ve üretim
hatlarının tasarımları esnekliğe izin verecek
şekilde oluşturulmalıdır. Firmalar esnek
üretim sistemleri kurarken ölçek
ekonomisinin faydalarını da gerektiğinde
kullanabileceklerini göz önünde
bulundurmalıdırlar.

2.7.

Uluslararası
Tecrübeli İşgücü
ile Çalışılmalıdır

Firmalar iş yaptıkları alanda küresel iş
tecrübesine sahip insanları kendi bünyesinde
çalıştırma imkanlarını aramalıdırlar. Bu
sayede firmalarının hızla küresel tecrübeyi
kazanma imkanı oluşabilecektir. Bu
kapsamda özellikle alanlarında lider
firmalarda iş tecrübesine sahip çalışanların
Türk firmalarına ciddi katkılar sağlama
olasılığı yüksektir. Uluslararası tecrübeye
ulaşmada firmalar ilk önce yurt dışında
çalışan Türk vatandaşlarını hedeflemelidirler.

Sorumlu Birim

Süre

ESSİAD
e-bülten

ESSİAD’dan Haberler
İşbirliği Yapılacak
Birimler

Açıklama

No

Eylem Adı

3.5.

Yabancı STK'lar
ile İşbirliği

İklimlendirme sektöründe bulunan STK'ların
dünyadaki benzeri alandaki STK'lar ile yakın
iletişim içinde olmaları, sektörün küresel
açılımları açısında çok faydalı olacaktır. Bu
sayede Türk İklimlendirme sektörünün
küresel arenada bilinirliğinin artması
sağlanacaktır. Özellikle Türk firmalarının daha
aktif olduğu ülkelerdeki STK'lar ile kurulacak
düzenli ilişkilerin sektöre olumlu katkıları
olacaktır.

3.6.

Kamunun
Bilinçlendirilmesi

İklimlendirme Sektörünün taşıdığı potansiyel
ve önemi konusunda Kamunun
bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler
yapılmalıdır. Bu kapsamda sektör tarafından
hazırlanan raporların ilgili kamu
bürokratlarına düzenli olarak ulaştırılması,
sektör toplantılarına ilgili kamu görevlilerinin
katılımının sağlanması gibi çalışmalara önem
verilmelidir. Sektörel STK'ların bir araya
geldiği bir platform oluşturulması süreci daha
da etkinleştirecektir.

3.7

İnşaat Müteahhitlik
Firmaları ile İşbirliğinin
Kurumsallaştırılması

İklimlendirme Sektörü ile İnşaat Müteahhitlik
Firmaları arasındaki ilişkinin
kurumsallaştırılması için Türkiye
Müteahhitler Birliği ile işbirliği içinde ortak
organizasyonlar (Çalıştay vs.)
düzenlenmelidir. Bu organizasyonlarda
firmaların sadece üst düzey yöneticilerinin
değil daha orta seviyede ve alanda işi yapan
çalışanları arasında da iletişim kurulması için
ortamlar oluşturulmalıdır.

3.8.

İnsan Kaynakları
Takip Sistemi

Sektöre ilgi duyan öğrencileri yakından
izleyecek bir mekanizma kurulmalıdır. Bu
öğrenciler mezun olduklarında İklimlendirme
Sektöründe bir kariyer yapmayı tercih
edeceklerse sektördeki iş imkanları
konusunda adaylar bilgilendirilmelidir. Bunun
için bir İnsan Kaynakları firması ile işbirliğine
g i d i l m e s i f a y d a l ı o l a c a k t ı r. Ay r ı c a
İklimlendirme Sektöründe çalışmaya ilgi
duyanların iş imkanlarını izleyebileceği,
birbirleri ile iletişime geçebileceği bir web
sitesi sektörün ihtiyaç duyduğu insan
kaynakları ile kapsamlı iletişim sağlaması için
faydalı olacaktır.

Sorumlu Birim

Süre

ESSİAD
e-bülten

ESSİAD’dan Haberler
HEDEF 4: ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK FAALİYETLER

No

Eylem Adı

4.1.

Özel Sektörle
İşbirliğinin
Artırılması

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak
Birimler

Süre

Açıklama
Üniversiteler sanayi ile işbirliğini kazan-kazan
modeli üzerine oturtacak projelere öncelik
vermelidirler.
Sanayi işbirliğini akademisyenlerin sadece
makale veya kitap yazabilmek için özel sektör
tarafından finanse edilmesi olarak
algılamamalıdırlar. Elbette bu projeler
hocaların akademik çalışmalarına girdi
oluşturmalıdır ama sanayi ile işbirliği
projelerinin daha önemli bir amacı sanayinin
bir ihtiyacını gidermesi olmalıdır.
Üniversite yönetimleri üniversite hocalarının
sanayide yaptıkları başarılı çalışmaları
akademik yükseltmede bir kriter olarak
değerlendirilecek yeni bir sistem
oluşturmalıdırlar.
Ayrıca sanayide proje yapan üniversite
hocalarının emekleri karşılığında üniversite
döner sermayelerinden alacakları ücretler
anlamlı hale getirilmelidir.

4.2.

Üniversitelerde
Ders Açılması

Öğrencilere son yıl seçebilecekleri
iklimlendirme sektörü ile ilgili derslerin
konulması sektörün kalifiye eleman
kazanmasına destek olacaktır. Bu derslerin
içeriği konusunda özel sektör firmalarından
görüş alınması dersi alan öğrencilerin
gelecekteki kariyerlerine olumlu katkı
yapacaktır. Bu derslerin bir kısmında önde
gelen firmaların yönetici ve teknik
personelinden konuk konuşmacılar davet
edilebilir hatta derslerin bir kısmını bu
kişilerin vermesi sağlanabilir.

4.3.

Sektörün Nitelikli
Eleman
İhtiyacının
Karşılanması

Üniversitelerin Meslek Yüksek Okulları,
İklimlendirme Sektörüne daha yakın
çalışmalıdırlar. Sürekli eğitim merkezleri
vasıtası ile firmaların çalışanlarının beceri
seviyesi artırılabilir. Bu sayede sektör
çalışanları okullarından mezun olduktan
sonra da bilgi ve beceri seviyelerini
artırabilirler.

4.4.

Üniversite
Öğretim
Üyelerinin
İklimlendirme
Sektörü
Altyapılarının
Güçlendirilmesi

Üniversitelerde görev yapan ve İklimlendirme
Sektörü'nün ilgi alanlarında çalışan üniversite
hocalarının kendilerini dünyadaki son
gelişmeleri takip edecek hatta yenilerini
üretebilecek hale getirmesi için Üniversite
yönetimlerinin destek vermesi gereklidir.
Hocaların uluslararası toplantılara katılımı
gibi konularda üniversitelerin verecekleri
desteklerin yanısıra, özel sektör firmaları da
ihtiyaç alanlarını bu hocalar ile zaman zaman
konuşarak, yönlendirmede bulunmaları
faydalı olacaktır.

ESSİAD
e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

İşbirliği Yapılacak
Birimler

Açıklama

No

Eylem Adı

4.5.

Staj Sistemine
Özel Sektörün
Bakışının
Geliştirilmesi

Özel sektör firmalarının öğrencilerin kendi
firmalarında staj yapmalarını bir yük olarak
görmek yerine gelecekte en iyi çalışanları
görüp seçebilmek için bulunmaz bir fırsat
olduğunu anlamaları gereklidir. Bu kapsamda
firmaların üniversitelerle yakın iletişim
içerisinde olmaları önerilmektedir. Ayrıca staj
için firmalara gelen öğrencilere planlı bir
çalışma sistemi sunulması öğrencilerin
gelecekte çalışacakları ortamı tanımaları için
çok faydalı olacaktır.

4.6.

Üniversitelerde
İklimlendirme
Sektörü Alanında
Yapılan Doktora
Çalışmaları
Desteklenmeli

Bilimsel çalışmaların özellikle en üst seviyede
yapıldığı alanlardan biri olan doktora
çalışmalarının desteklenmesi sonucu
iklimlendirme sektörünün inovasyon
kapasitesine katkı olacağı düşünülmektedir.
Bu amaçla özel sektör firmalarının ilgili
üniversite bölümlerinde yapılan doktora
çalışmalarının konularının seçimi ve
yapılması konusunda destek olmaları çok
faydalı olacaktır.

Sorumlu Birim

1990

Süre

ESSİAD
e-bülten

ESSİAD’dan Haberler

Soğutma Dünyası Dergisi yeni sayımızın
h a z ı r l ı k l a r ı b a ş l a m ı ş t ı r. D e r g i m i z d e
yayınlanmasını istediğiniz firma haberleri, ürün
tanıtımları ve reklamlar ile ilgili derneğimiz ile
irtibat kurabilirsiniz.

1990

Soğutma Dünyası Dergisi dağıtım listemiz
yenileniyor. Katkı koymak isteyen üyelerimizin
bilgi ve başvurularını bekliyoruz.

1990

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü’nün soğutma sektöründe yer
alan “HCFC’lerin Sonlandırılması”na yönelik
çalışmaları doğrultusunda, Birleşmiş Milletler
Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) uzmanlarından
Sayın Murat ÇEVİK derneğimizi ziyaret ederek
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Akın
KAYACAN ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu
Başkanlarımızdan Sayın Mustafa E. DERYAAŞAN
ile HCFC’lerin sonlandırılmasına yönelik olarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlık
aşamasında olduğu yatırım projesi önerisi ile
ilgili toplantı yapılmıştır.

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

1990

Frigoduman A.Ş.- Gökhan
CİNGÖZ dernek üyelerimizin
arasına katılmıştır. Verimli bir
çalışma dönemi dileriz.

1990

Doğum günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden;
Sayın Erol ERTAŞ,
Sayın Erkut BEŞER,
Sayın Koray ÜLGEN,
Sayın Suat KOCAMAN’ın
ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin
VATANSEVER’in doğum gününü kutlar, sağlıklı
ve mutlu seneler geçirmelerini dileriz.

ESSİAD
e-bülten

Sektörden Haberler

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların
katılımıyla hazırlanan "2011-2013 KOBİ Stratejisi
ve Eylem Planı’’ Yüksek Planlama Kurulu
(YPK)'nun ilgili kararı ile kabul edilerek
15.07.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Dynafoam Board markalı XPS yalıtım levhasının
üretimini gerçekleştirmek çalışmalarına hız
veren Dinamik Isı, Güney Kore’den ithal ettiği
son teknoloji ürünü üretim hattı ve makineleri
İzmir limanına ulaştırarak montaj için gerekli
olan hazırlıklarını tamamlamıştır. Montaj işlerinin
tamamlanmasını takiben süratle üretime geçip
ürününün en geç Temmuz ayının sonunda
pazarda müşterilerinin hizmetine sunmuş
olacaktır.

2011-2013 yıllarını kapsayan KOSEB’in ‘’Küçük
işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında,
erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet ve
desteklerle KOBİ'lerin üretim, yatırım miktarı ile
katma değerini arttırmak ve büyümelerini
sağlamak" olarak belirlenen genel amaç
çerçevesinde 5 stratejik alanda toplam 83 eylem
ve proje gerçekleştirilecektir.
Konu ile ilgili http://www.kosgeb.gov.tr adresinden
detaylı bilgi edinebilirsiniz.
1990

Sayman’dan
ESSİAD Aidat Ödemeleri

Yeni fabrikasında istihdam edeceği personelin
tamamını Tire ilçesinde yaşayan ve bu
coğrafyada hayatını idame ettirip, kendisine yeni
bir kariyer ve gelecek kurmayı bekleyen gençler
arasından seçen Dinamik Isı, bu konuda
yürütmüş olduğu eğitim çabalarını İŞKUR ve Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün de desteklediği UMEM
projesi kapsamında değerlendirmiş, ise alınacak
olan personelin tamamına meslek edindirme
kursunu başlatmıştır. 6 ay sürecek eğitim
boyunca Tire Endüstri Meslek Lisesi’nin değerli
Eğitim Kadrosu sayesinde bu gençlere
çalışacakları iş ile ilgili teknik, teorik ve pratik
eğitimler verilmektedir. Ayrıca bu eğitimin
sonunda katılımcı stajyerlere sertifikaları
dağıtılacak ve öğrenmiş oldukları bu mesleği
hayatları boyunca kullanabilecekleri bir imkan
sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda halen 16
gencimiz eğitimlerine destek vermeye devam
eden Dinamik Isı, yeni projeleri hayata geçirmek
için çalışmalarına devam etmektedir.

Değerli Üyemiz; dernek çalışmalarımızın eksiksiz
yürütülerek sosyal sorumluluk bilinci ve
faaliyetlerimiz kapsamında dernek aidat
ödemelerinin zamanında yapılması derneğimiz
açısından önem arz etmektedir.
Aidat ödemelerini; “Ödeme Talimat Formu”nu
doldurarak derneğimize gönderdiğiniz takdirde,
belirlenen taksit miktarına göre aidatınız aylık
periyotlarda tahsil edilecektir.
Ödeme Talimat Formuna derneğimizin web
sitesinden ulaşabilirsiniz.
Soğutma Dünyası Dergisi Reklamları
Dergimize firma reklamlarınız ile katılım
konusunda desteklerinizi rica eder, reklam
fiyatları ile ilgili dernek merkezimizinden bilgi
edinebilirsiniz.
Bu önemli hususları bilgilerinize sunar,
çalışmalarınızda başarılar dileriz.

ESSİAD
e-bülten

Yaklaşan Fuarlar
06.09.2011
09.09.2011

Aqua-Therm Almaty:
Isıtma, Soğutma,
Havalandırma, Sıhhı
Tesisat Fuarı

Almaata
Kazakistan

12.10.2011
14.10.2011

Energetika
7. Uluslararası Enerji
Fuarı

Belgrad
Sırbistan

14.09.2011
16.09.2011

Eolica Expo
Mediterranean

Roma
İTALYA

16.10.2011
19.10.2011

Iran Hvac 2011
İran 9.Uluslararası
Isıtma, Sogutma ve
Havalandırma Fuarı

Tahran
İran

20.09.2011
23.09.2011

FEBRAVA:
17.Uluslararası
Soğutma ve Isıtma
Sistemleri Fuarı

Sao Paulo
BREZİLYA

19.10.2011
22.10.2011

Aqua Therm Bakü:
Therm Baku
International
Exhibition for
Heating, Ventilation,

Baku
AZERBAYCAN

Zagreb
HIRVATİSTAN

20.10.2011
23.10.2011

RENEX : Yenilenebilir
Enerji (Rüzgar,
Güneş, Jeotermal,
Biokütle)
Teknolojileri, Enerji

22.10.2011
24.10.2011

FILTECH 2013:
Avrupa Pazari Filtre
ve Ayirma Tesisatlari

26.10.2011
29.10.2011

CINEE : Çin Wuxi
Uluslararası Yeni

27.09.2011
30.09.2011

Energetics Zagreb
2011: Enerji, Güç
Kaynakları ve Enerji
Tasarrufu Fuarı

Enerji Fuarı

İstanbul
TÜRKİYE

Wiesbaden
ALMANYA

Wuxi
Çin

