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Emerson’un yeni semi hermetik kompresör serisi olan Stream, uzun 

bir geçmişi bulunan ürün mühendisliğinin ve AR-GE alanındaki 

hırslı yatırımların sonucunda ortaya çıkmış üstünlüğü tartışılmaz bir 

teknoloji ürünüdür. Discus® valf, dijital modülasyon ve ses kabuğu 

teknolojileri sadece sistem tasarımı esnekliğini 

arttırmamakta aynı zamanda Stream’e olağanüstü 

bir verimlilik, sürekli modülasyon, basit ve uzun 

ömürlü çalışmayla desteklenen ses performansı 

avantajlarını kazandırmaktadır. Performanstan 

fedakarlık etmeksizin çeşitli soğutma gazları ile çalışabilmesi ayrıca 

akıllı kompresör korumasına ve ilaveten öngörülebilir bakıma yönelik 

yepyeni CoreSense™ Diagnostics hata tanıma özelliği Stream’in 

benzersizliğini ortaya koymaktadır.

Uygulamanız ne olursa olsun, tüm bu özellikler Stream’i soğutma 
sisteminiz için en yenilikçi ve üstün teknolojiye sahip seçenek 
haline getirir.

STREAM’I BU KADAR YENILIKÇI YAPAN NE?
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OSGEB Başkanı kavramı ilk-orta eğitim düzeyinden başlayarak KS a y ın  M u s t a f a  öğretilmeli ve yaşam boyu eğitimin içindeki yerini 
KAPLAN, Girişimcilik almalıdır. İletişim, enerji, ulaşım ve lojistik altyapısı 
İ k l i m i  D e r g i s i n e  şüphesiz gir iş imci l ik ortam ın ın en temel 
Girişimcilik Konseyi ve unsurlarındandır. Altyapının tamamlayıcı elemanları 
Türkiye'nin Girişimcilik olarak teknoloji bölgeleri ve kuluçka merkezleri 
Ekosistemi İçindeki yenilikçi fikirlerin filizlenmesi ve ekonomik değere 
Yerini değerlendirdi. dönüşmesi açısından önemli araçlardır. Kümeler, 

girişimci örgütleri, işbirliği ağları, eğitim, danışmanlık, 
“Klasik fizik kurallarından esinlenme sonucu konuşma hukuk, muhasebe gibi destek hizmetleri, tedarikçi 
hayatına girmiş olan "boşlukta hayat olamaz" deyişi, ilişkileri ve dağıtım kanalları ekosistemin diğer 
girişimcilik literatürüne "boşlukta girişimcilik yoktur" unsurlarıdır.
şeklinde yansımış ve bu deyişe şu anlam 
yüklenmiştir: Girişimciler, birbiriyle etkileşim içinde Ülkemizde gerek giriş imcilik politikalarının 
bulunan birçok bileşenin bulunduğu bir sistem içinde oluşturulmasında gerekse destek mekanizmalarının 
var olmaktadır. Ekosistem adını verdiğimiz bu tasarlanması ve uygulanmasında öncü bir kuruluş 
sistemin unsurları karmaşık ve özgül yollarla olan KOSGEB, yukarıda sayılan ekosistem 
etkileşimde bulunmaktadır. halkalarını birçoğuna ilişkin faaliyetler yürütmektedir. 

Bunların bir kısmı aşağıda özetlenmektedir.
Birçok araştırmacı ekosistemin unsurlarını inceleyen 
çalışmalar yapmış ve bu çalışmalar girişimcilik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, girişimcilik 
stratejilerinin dayanağını oluşturmuştur. Isenberg kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı 
(2009). Aşağıda sıralanan temel unsurları, büyük kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin 
çaplı girişimcilik halkası etrafında dizili küçük halkalar kurulmasını sağlamak amacı ile verilmekte ve eğitim 
içerisinde şematik biçimde ortaya koyarak daha sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine 
berrak hale getirmiştir. Bu halkalar aşağıdaki şekilde yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi 
açıklanmaktadır. kazanmaları hedeflenmektedir. 

Ülke yöneticileri/hükümetler tarafından girişimciliği Modelin ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla 
desteklemek üzere etkin kurumlar ve destekleyici benzer misyonu paylaşan kurum/kuruluşlarla 
mevzuat oluşturulmalı, girişimciliği engelleyen stratejik ortaklıklar kurulmaktadır. Ortaklar arasında 
faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Risk almanın teşvik İŞKUR, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
edildiği ve dürüstçe iflas eden girişimcilere yeni şans çeşitli meslek kuruluşları bulunmaktadır. Eğitimler, 
tanıyan yaklaşımın benimsendiği bir kültür içerisinden içerik ve uygulama yöntemi açısından KOSGEB'in 
yeni girişimcilerin filizlenmesi daha kolay olacaktır. belirlediği standartlarda yapılmaktadır. Bu strateji ile, 
Potansiyel girişimciler için rol modeli oluşturacak Türkiye'nin en ücra köşelerine eğitim hizmeti 
ulusal başarı hikâyelerinin ve girişimcilerin götürülebilmiş, üniversitelerimizde girişimcilik 
uluslararası başarılarının ortaya çıkarılması ve eğitimleri yaygınlaştırılmıştır. 
görünür kılınması önemlidir. Başarı hikâyeleri, 
girişimciliğin toplumun her kesiminde kariyer KOSGEB Girişimcilik Destek Programı kapsamında 
a l te rna t i f i  o la rak  ben imsenmes ine  ka tk ı  ge rçek leş t i r i l en  Uygu lama l ı  G i r iş imc i l i k  
sağlayacaktır. Beceri/sosyal sermaye ekosistemin Eğitimlerindeki yeni açılımla, 2010-2011 yılları 
önemli bir unsurudur ve nitelik ve beceri düzeyi içerisinde 60.000 girişimci adayının eğitilmesi 
yüksek beşeri sermayenin oluşumu desteklenmelidir. sağlanmıştır. 

Girişimcilerin mikro kredi, melek yatırımcılar, risk 
sermayesi gibi finansman kaynaklarına ulaşımını 
kolaylaştıracak sistemler kurulmuş olmalı, sermaye 
piyasaları ile ilgili düzenlemeler etkin ve yeterli 
olmalıdır. Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik faaliyet 
gösteren sivil kuruluşların varlığı ve kamu-sivil kuruluş 
işbirlikleri ekosistemde yerini almalıdır. Girişimcilik 

Eğitimlerini tamamlayarak yeni iş kuran 
gir iş imcilere baş lang ıç sermayesi desteğ i  
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
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Sürdürülebilir çevre için
yenilikçi ürünler

Tasarım ve uygulamalarınızda
Friterm A sınıfı ürünleri tercih ediniz.

Merkez / Fabrika:

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak No:10
X-11  Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 216 394 12 82 (pbx) Faks: +90 216 394 12 87

e-mail: info@friterm.com
www.friterm.com






