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Değerli Okurlarımız,

Bültenimizin Ocak sayısı ile sizlerle birlikteyiz. 2022 yılının ilk ayını da yoğun bir 
gündem ile bitirdik. Nitelikli insan kaynağı, yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin 
gerçekleştirdiği yatırımlar, Türkiye’yi ısıtma, soğutma, endüstriyel havalandırma, 
iklimlendirme sektöründe Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden biri 
olmasını sağlıyor. 

İSİB verilerine göre Türk İklimlendirme Sektörü 2021 Yılını 6,2 Milyar Dolar ihracat 
ile kapattı. Sektörün ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 32,9 büyürken 2021 
yılbaşından bu yana Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. 
Ülkemizin 2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %83,4 iken 2021 yılında 
iklimlendirme sektörünün ihracatının ithalatı karşılama oranı ise %96,1‘e yükseldi.

Ülkemizin kalkınmasına destek olurken dünya pozisyonumuzu kuvvetlendirmek için geleceğimizi teslim 
edeceğimiz öğrencilerimizin eğitimine daha fazla katkı sağlamalıyız. Bu nedenle sektörümüzdeki açığı 
kapatmak için eğitim alanında da önemli çalışmalar yapılması şart.

ESSİAD Yönetim Kurulu olarak bu doğrultuda Onursal Üyemiz Fevzi BALKAN hocamız ile birlikte birbirinden 
değerli, konusunda uzman konuşmacıların katılımı ile “Mesleki Eğitim” konusuna dikkat çekmek amacıyla 
Mesleki Eğitimde Yeni Dönem: Çıraklık, Nitelikli İstihdam ve Teşvikler Konulu Bilgilendirme Toplantısı’nı 
gerçekleştirdik. Tekrarını mutlaka izlemenizi tavsiye ettiğim bu önemli webinarda yaş sınırı olmayan 
öğrenciler mesleki nitelikler kazanırken, firmalarında istihdam edeceği öğrenciler sayesinde yararlanabileceği 
teşvikler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. MEM öğrencileri, beceri sınavını başarı ile geçebilirse, 11.sınıfı 
bitirdiğinde Kalfalık, 12.sınıfı tamamladığında ‘Ustalık’ belgesi almaya hak kazandığının, Usta belgesine sahip 
olanların 40 saatlik iş pedogojisi kursu almaları ve bitiminde girecekleri sınavı geçmeleri halinde Usta Öğretici 
Belgesi alabildiğinin altı çizildi. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağını düşündüğümüz bu önemli konunun 
sektörümüzdeki nitelikli insan kaynağı açığını da çözeceğine inanıyoruz.

Bu ay bir diğer eğitimimiz yine birbirinden değerli katılımcıların sunumu ile Fan Duvarları konusunda 
gerçekleştirildi. Teknik bir konu olan Fan Duvarları da Mesleki Eğitim webinarımız gibi katılımcıların yoğun 
talebi ile gerçekleştirildi.

Derneğimiz ve Komisyonlarımız çalışmalarına devam ederken hazırlıklarını tamamlamak üzere 
olduğumuz ve sektöre yeni bir bakış açısı getireceğine inandığımız Soğutma Dünyası Portalı’nı kısa bir 
süre içerisinde sizlerle buluşturacağız. Sektörümüze ilişkin tüm güncel haberleri paylaşacağımız portala 
www.sogutmadunyasi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Soğutma Dünyası Dergimiz ile birlikte Soğutma 
Dünyası Portalı’nın da sektörümüzde ses getireceğine yürekten inanıyoruz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere.

Saygılarımla.

Nilay TUTAN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
 

Ö n s ö z

http://www.sogutmadunyasi.com
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Mesleki Eğitimde Yeni Dönem: Çıraklık, Nitelikli İstihdam ve Teşvikler Konulu Bilgilendirme Toplantısı 
Çevrimiçi Gerçekleştirildi

ESSİAD tarafından 20 Ocak 2022 
tarihinde “Mesleki Eğitimde Yeni Dönem: 
Çıraklık, Nitelikli İstihdam ve Teşvikler” 
konulu bilgilendirme toplantısı çevrimiçi 
gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can 
İŞBİLEN’in açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantının moderatörlüğünü Konak 
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Tesisat Teknolojisi İklimlendirme Bölümü 

Uzman Teknik Öğretmeni ve ESSİAD Onursal Üyesi Fevzi BALKAN yaptı.

Toplantıya; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim 
Dairesi Uzman Öğretmeni Aydın YAVŞANCI, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilge Han 
KURTCEBE ile Açık Lise ve Mesleki Eğitim Merkezi Sınıflarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Meriç Barış AKYÜZ, 
Şahin Hukuk Bürosu’ndan Avukat Hatice ÖNEL konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda, mesleki eğitim stajına devlet katkısını da dahil edecek 
şekilde yapılan değişiklikle, Almanya’daki dual mesleki eğitimde olduğu gibi, Mesleki Eğitim Merkezlerinin, 
öğrencilerin haftada bir gün okulda, diğer günler bir işletmede mesleki eğitim aldıkları sistem, tüm detaylarıyla 
ele alındı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Dairesi Uzman 
Öğretmeni Aydın YAVŞANCI, kökleri Ahilik geleneğine 
dayanan çıraklığın bir dönem geri planda kaldığını, 
ancak Mesleki Eğitim Merkezleri ve çıraklık sistemine 
getirilen yeni düzenleme ile bu durumun değiştiğine 
dikkat çekerek başladığı konuşmasında özetle şunları 
söyledi: “İşveren tarafında kalifiye eleman sıkıntısına 
karşı genç işsiz oranı da yüksek. Demek ki ortada bir 
yanlışlık var. Düzeltebilmek için çok yoğun bir çaba sarf 
edildi. Eğitim sistemindeki iyileştirmelerin meyvelerini 
toplamaya başladık. 2016 yılında MEM mezunlarının sayısı 74 bin iken 256 bine ulaştık. Sene sonu için hedef 
bir milyon. Bu kadar kısa süre içinde ve tüm zamanların en yüksek seviyesine erişmiş olmak çok önemli. 
Değişim hala devam ediyor, hala bizi yoran noktaları var. İşletmeler işin içinde olmadığında mesleki eğitimin 
bir ayağı kısa kalıyor. Getirilen yeni yaklaşımda okul teorik, işletme pratik eğitimi üstlenecek. Mezun olmuş 
bir çocuk, bir işe girdiğinde ‘hiçbir şey öğrenememiş’ diyemeyecekler. İşletmeler, kalifiye olmamış bir genci işe 
almış olmayacaklar. Yeni sistemde çocuk 1 gün okulda ders görecek, diğer günler bir işletmede çalışacak. 9, 
10 ve 11 sınıftakiler, asgari ücretin %30’u, 12.sınıftakiler %50’sinden az olmamak üzere ücret alacak. Bu para 
devlet tarafından işletmeye iade edilecek, ayrıca SGK ödemesi de devlete ait. Yani işletmeye maddi bir külfeti 
yok.”

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilge Han KURTCEBE, 1961 yılından bugüne eğitim hizmeti 
veren Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında bilgi vererek “Bugüne kadar 55 bin mezunumuz var. 
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Bugün, 2400 öğrencimiz, 240 öğretmenimiz, 9 binamız 
ile eğitim hizmetimize devam ediyoruz. Mesleki Eğitim 
Merkezimizdeki öğrencilerimizin tamamı için işletme 
bulma sorumluluğu üstlendik. MEM mezunlarının 
%88’i eğitim aldıkları işe devam ediyor. Meslek Lisesi 
mezunlarında ise bu oran ne yazık ki %20’nin altında.” 
Dedi.

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Açık 
Lise ve Mesleki Eğitim Merkezi Sınıflarından Sorumlu 
Müdür Yardımcısı Meriç Barış AKYÜZ mesleki ve teknik 
eğitim sistemi hakkında sunum gerçekleştirdi. Akyüz 
konuşmasında “Öğrencilerin çalışacağı işletmede ‘Usta 
Öğreticilik Belgesi’ sahibi usta bulunmak zorunda. 
MEM öğrencileri, beceri sınavını başarı ile geçebilirse, 
11.sınıfı bitirdiğinde ‘Kalfalık’, 12.sınıfı tamamladığında 
‘Ustalık’ belgesi almaya hak kazanıyor. Mesleki Eğitim 
Merkezlerinde 28 alanda ve bu alanlar altında 192 
dalda öğretim programı bulunmaktadır. Mesleki 
Eğitim Merkezlerinde kalfalık ve ustalık eğitimi almak 
üzere başvuracak öğrenciler; en az ortaokul veya 
İmam-Hatip ortaokulu mezunu olmalı ve bünyesi ve 
sağlık durumu, başvuracağı mesleği icra edebilecek 
uygunlukta olmalıdır. MEM programını tamamlayan 
öğrenciler fark derslerini vererek mezun olabilirse 
yüksek öğrenime devam etme hakkına sahiptir. İşletme 

yetkilileri, okul ve çırak adayı ile, çırak adayı reşit değil ise aileleri ile bir sözleşme yapmalıdır. Usta belgesine 
sahip olanlar, 40 saatlik iş pedogojisi kursu almaları ve bitiminde girecekleri sınavı geçmeleri halinde Usta 
Öğretici Belgesi almaya hak kazanmaktadır. MEM eğitimi için bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Askerlik görevi, 
eğitim tamamlanana kadar tecillidir. Öğrenci, öğretim yaşamı boyunca, gelir elde etmekte ve ailesine yük 
olmamaktadır. Bu durum bir anlamda eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktadır.” dedi.

Şahin Hukuk Bürosu’ndan Avukat Hatice ÖNEL, sözleşme taraflarından her hangi birinin sözleşmeyi 
feshedebileceğini, herhangi bir bağlayıcılığının olmadığını belirterek çırakların –yaşı kaç olursa olsun- 
iş kanununa tabi olmadığını, öğrenci sayıldığını hatırlattı. Önel, çırak olarak çalıştırılan çocuğa ‘asıl işin’ 
yaptırılamayacağını ve ‘tehlikeli, çok tehlikeli iş’ kapsamındaki işletmelerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen webinar katılımcıların sorularının yanıtlanmasını takiben son buldu.

Webinarın tekrarını izlemek için tıklayınız.

https://www.youtube.com/watch?v=gQePi5LXD5U&t=154s
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ESSİAD Tarafından Organize Edilen Fan Duvarları Webinarı 
26 Ocak 2022’de Gerçekleştirildi

ESSİAD organizasyonunda 26 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen Fan Duvarları Webinarı çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi. 

ESSİAD Eğitim Komisyonu Başkanı Burak SATOĞLU’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte 
EBM Papst Satış Müdürü Ozan KARADUMAN fan duvarı uygulaması, avantajları, montaj detayları gibi 
konu başlıklarında bilgilendirme yaparken, Ziehl Abegg Satış Müdürü Tezcan ALTUĞ çoklu fan kullanımları, 
uygulama örnekleri, faydaları ve örnek fan seçimi hakkında sunum gerçekleştirdi. Katılımcıların yoğun ilgisi ile 
gerçekleştirilen etkinlik soru cevap sonrasında sona erdi. 

Webinarın tekrarını izlemek için tıklayınız.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile 
ESSİAD Yönetim Kurulu 1 Şubat 2022 tarihinde bir 
araya geldi. 

MMO İzmir Şube ve ESSİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımları ile düzenlenen toplantıda 12-13 Şubat 
2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan MMO 
İzmir Şube 31. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı 
ve Seçimleri hakkında görüş alışverişinde bulunarak 

kurumlar arası işbirliği çalışmalarının devamlılığı hakkında görüşme gerçekleştirildi.

ESSİAD ve MMO Yönetim Kurulu Üyeleri 
Bir Araya Geldi

https://www.youtube.com/watch?v=Hbi2DeCFJTA
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Ocak ayında doğan;

Nilay TUTAN / Başarır
Mustafa KÜÇÜKARPACI / Buzçelik
Vehbi AKYAR / Doğu İkl.
Kerim GÜMRÜKÇÜLER / İmbat
Halit ŞAHİN / Onursal Üye
Doruk OFLAZ / Aldağ
Gülcan ÖRTEL / ESSİAD
Serhan GÜNDOĞAR / Ekofin
Zülal DAVASLI / Friterm
Vefa Taner ÇANKAYA / KLS
Hüseyin BULGURCU / Fahri Üye
Orhan EKREN / Fahri Üye
Füsun AKDAŞ / Dinamik Isı
Dilek KUMLUTAŞ / Fahri Üye
Fevzi BALKAN / Onursal
Fikret ŞAHİN / FabricAir
İbrahim İŞBİLEN / Ref Isı
Hagop KARTUN / Karyer
Yücel CANLI / Fahri Üye
Ümit ÇALLI / Tolerans
Nurullah GÜZELER / KLS
Duygu AYGÜN / Mekanik Tesisat
Hakan KARACA / Cantek
Ömer Sabri KURŞUN / Fahri Üye
Sarkis ŞAHAKOĞLU / Karyer'in doğum günlerini 
kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.

SAYMANDAN

Dernek çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için aidat ödemelerinin 
zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle, 01 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantımızda alınan 
karar gereği; 2022 yılını kapsayan yıllık aidat ödemelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Aidat ödemelerini gerçekleştiren üyelerimize teşekkür eder, henüz ödeme yapmamış 
olan üyelerimizin taksit tutarının tamamını, varsa geçmişten gelen aidat tutarları ile 
birlikte ödemeleri gerektiğini belirtiriz.

Dernek merkezimizden ödemeler konusunda detaylı bilgi alabileceğinizi hatırlatır, 2022 yılının üyelerimize ve 
sektör firmalarımıza güzel günler getirmesini dileriz.

• Havale ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz için banka bilgilerimiz: 
      TEB Manavkuyu Şubesi TR15 0003 2000 6250 0000 3374 81

• Mail order ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz dernek merkezimizden bilgi alabilir.

www.essiad.org.tr

Web sitemizde oluşturulan reklam alanlarında, 
firma reklamlarınız ile tanıtımınızı yaparken, 
derneğimize destek olabilirsiniz. Reklam 
alanlarımız sizlerden gelecek taleplere göre 
değerlendirilmekte ve ilgili alanlarda kayan 
reklamlar şeklinde yayınlanmaktadır. Web sitesi 
reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı bilgiyi dernek 
merkezimizden alabilirsiniz.

Soğutma Dünyası

Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz firma 
haberleri, ürün tanıtımları ve reklamlar ile ilgili 
derneğimiz ile iletişim kurabilirsiniz, dağıtım 
listemize eklenmesini istediğiniz kişi, kurum 
ve kuruluşların iletişim bilgilerini dernek 
merkezimize bildirebilirsiniz.

Reklam talepleriniz için essiad@essiad.org.tr 
adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

Mustafa SEZER
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

mailto:essiad%40essiad.org.tr%20?subject=
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SOSİAD 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hayati CAN Seçildi

SOSİAD 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Ocak 
2022 tarihinde CVK Park Bosphorus Oteli’nde yapıldı. 

Toplantı, Metin DURUK başkanlığında, Yüksel TURGUT 
ve Vahe DAĞDEVİRENEL’in görev aldığı Divan 
Kurulu'nun seçimi ile başladı. Başta ülkemizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 
şehitlerimiz, aramızdan ayrılan sektörümüze katkı 
sağlayan büyüklerimiz, dostlarımız için İstiklal Marşı 
eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 

Metin DURUK,13 yıl önce dünyada ve ülkemizde barışı, 
halklar arasındaki barışı savunan Hırant Dink’i ölüm 

yıldönümünde andı. Ardından söz alan 8. Dönem SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay KARAKUŞ, Dünya 
ve sektör gündeminin ilk sırasında iklim krizinin olduğunun altını çizerek, ikinci önemli sorunun ise eğitim 
sistemindeki yetersizlikler neticesinde kalifiye eleman bulmak olduğunu söyledi.

Dernek Müdürü Kemal ÖZ, 2020-2021 Dönemi 
Yönetim Kurulu faaliyetlerini özetlediği konuşmasında 
şu başlıklara yer verdi: “Hedeflendiği gibi bu süreçte 
derneğimize on yeni üye katıldı. Derneğimizin 
Mecidiyeköy’de yeni merkez ofisinin satın alınması ve 
tefrişi tamamlandı, 23 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla bu 
adresten hizmet vermeye başladık. T.C. Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ISK SODEX Fuarı'nda 
ortaklaşa bir seminer düzenledik, Bakanlığımızın 
düzenlediği toplantı, eğitim, çalıştay ve panellere 
katılım sağladık. Bakanlık tarafından gönderilen 
mevzuatlarla ilgili çalışmalar, UMTAG Komisyonumuz 
tarafından yürütülerek, üyelerimizden gelen görüşlerle 
birlikte dernek görüşümüzü, Bakanlığımıza sunduk. 
MEB İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılan 

protokol kapsamında Pendik Borsa İstanbul  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde SOSİAD Laboratuvarı 
kurma çalışmalarımız son aşamaya geldi. 

Üyesi olduğumuz AREA (Air Conditioning and Refrigeration European Association) çalışmalarına katkı 
sağlamaya ve Genel Kurul Toplantılarına katılmaya devam ediyoruz. TOBB İklimlendirme Meclisi içindeki çalışma 
grupları ve projelerde aktif olarak görev alıyoruz. İSO (İstanbul Sanayi Odası) 15.Sanayi Kongresi’nde yerimizi 
aldık. İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği) ve Derneğimiz temsilcilerinin katılımıyla 21 Temmuz 
2020 günü, çevrimiçi bir toplantı ile İSİB’in “RCA Modelinin Türk Soğutma Sektörüne Uygulanması ve Hedef 
Ülke Önerileri” sunumu gerçekleştirildi. ISKAV bünyesindeki platformlar ve projelerde de bilfiil görev alıyoruz. 
ESSİAD’ın EHİS Akredite Test Analiz Laboratuvarı Projesine desteğimiz devam ediyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde kurulan İstanbul Sanayi Platformu’nun toplantılarına düzenli olarak katılıyoruz. ISK 
SODEX Fuarının komitelerinde yer almaya devam ediyoruz. FOTEG Fuarını destekleyen kuruluşlar arasında 
yer alarak üyelerimize özel fiyatlarla katılım olanağı sağladık. E-Bültenlerimiz, web sitemiz ve sosyal medya 
hesaplarımızla, faaliyetlerimizin sektörde etkin biçimde duyurulmasını sağladık.”
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Eğitim Komisyonu Başkanı Turgay KARAKUŞ, komisyon çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Bu dönemde 17 
toplantı yapan Komisyonumuz; endüstriyel soğutma alanında meslek liselerinde eğitim kalitesinin artması, 
daha kalifiye eleman yetişebilmesi, bölüm tercihinin artması, mezun olanlara iş olanaklarının yaratılması 
için yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde 16 Eylül 2021 günü benim ve Dr.Kadir İSA Hocamızın katılımı ile bir tanıtım semineri düzenledik. 
Bu okulda üyelerimizin bağışları ve katkılarıyla yapılan ve tamamlanmak üzere olan Tesisat Teknolojisi ve 
İklimlendirme Alanı Soğutma Sistemleri dalı eğitim laboratuvarına SOSİAD Endüstriyel Soğutma Laboratuvarı 
adı verilecek. Bu okulda bizim branşımız, artık öğrencilerin ilk tercihi. REAL Alternatives 4 Life projemiz ve 
İSMEK İklimlendirme Sektörü Uzmanlık Okulu projesine desteğimiz devam ediyor.

Basın Yayın, Tanıtım, Sosyal Faaliyetler ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu çalışmalarını özetleyen Komisyon 
Başkanı Ayhan KILIÇ, şu bilgileri verdi: “Komisyonumuz bu dönemde çevrimiçi 31 toplantı gerçekleştirdi. 
Dünyada ilk kez 2019 yılında kutlanmaya başlanan 26 Haziran Dünya Soğutma Günü, her yıl SOSİAD 
tarafından düzenlenen etkinliklerle ülkemizde de kutlanmaktadır. 2020 yılı teması olan ‘Yaşam için Soğuk 
Zincir’ ve 2021 yılı teması olan ‘Soğutmanın Şampiyonları: Daha İyi Bir Dünya için Saygın Kariyer’ başlıkları 
ile düzenlenen çevrimiçi seminerler, çok sayıda STK temsilcisi, uzman, akademisyen ve sektör profesyonelini 
bir araya getirdi. 21 Ekim 2020 tarihinde ise yine çok büyük ilgi gören ‘Soğuk Depolarda Yangın Önlemleri’ 
seminerimizi, yine çevrimiçi gerçekleştirdik. HMSF tarafından düzenlenen ‘Yaşam için Soğutma’ çevrimiçi 
konferansına çok sayıda konuşmacı ile katıldık. Geleneksel tavla turnuvamız, 13 Ekim 2021 tarihinde 
gerçekleşti. Bu dönemde 11 e-bülten ve çok sayıda sosyal medya postu yayınlayarak etkin bir tanıtım ve 
bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.”

Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Takip ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Barış UÇANER, AREA ile ilgili faaliyetleri 
özetleyerek, Real Alternatives 4 Life ve ‘Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (KIP) 
Sahip Soğutkanların Teşvik Edilmesi için Tanıtım ve Pilot Faaliyetler’ başlıklı UNIDO ve Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde gerçekleşen projelerin kısa tanıtımlarını yaptı. Uçaner ayrıca şu bilgileri verdi: 
“İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen ek vergiler konusunda çalışma yapmak üzere, 
UMTAG Komisyonu bünyesinde Sürdürülebilir Ticaretin Desteklenmesi Komitesi oluşturuldu. Ülkemizdeki 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Meslek Yüksek Okulları soğutma ve iklimlendirme bölümlerindeki 
demografik durumu, sektördeki kadın istihdamının mevcut durumunu, sektördeki cinsiyet eşitliği görünümünü 
analiz etmek için üyelerimiz arasında bir anket çalışması gerçekleştirdik.”

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda, mesleki eğitim stajına devlet katkısını da dahil edecek şekilde 
yapılan değişikliğe dikkat çeken A.Metin DURUK; Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören çocukların, yeni 
düzenleme ile haftada bir gün okula, diğer günler bir endüstriyel işletmede eğitim göreceğini, bu süreçte 
SGK ödemeleri ve asgari ücretin %30’u veya 50’si tutarında öğrenciye verilecek ücretin devlet tarafından 
karşılanacağını söyledi. Duruk, konuşmasında çevresel bir felakete yol açan 4.seviye metalik madenciliğin 
engellenmesinin ve madenlerin doğaya dost yöntemlerle çıkarılmasının önemini vurguladı.

Genel Kurulda diğer gündem maddeleri görüşüldükten sonra yeni Yönetim, Denetleme, Onur ve Danışma 
Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi.

Genel Kurul, 8. Dönem SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay KARAKUŞ'a bir teşekkür plaketinin takdim 
edildiği kokteyl programı ile son buldu.

Yönetim Kurulu 21 Ocak 2022 tarihinde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımının aşağıdaki şekilde oluşmasına 
ve dernek faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için mevcut komisyonlara ilave olarak İklim 
Değişikliği Komisyonunun kurulmasına karar verdi.
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15. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 20-23 Eylül 2022’de Gerçekleştirilecek

İki yılda bir yapılan “Uluslararası Yapıda Tesisat 
Teknolojisi Sempozyumu”nun on beşincisi 20-23 Eylül 
2022 tarihlerinde sanal olarak yapılacak.

Uluslararası ve ulusal kuruluşların destekleri, yurt içi, 
yurt dışı üniversite ve firma temsilcilerinin katkıları ile 
gerçekleştirilecek ve teknolojik gelişmeleri tanıtacak 
bildirilerin sunulacağı bu büyük buluşma TTMD 
tarafından düzenleniyor.

Sempozyumun Amacı: İlki 1994 yılında gerçekleştirilen 
ve on beşincisi yapılacak olan Uluslararası Yapıda 

Tesisat Sempozyumu, sürekli gelişerek her yeni dönemde daha geniş kitlelere ulaşıyor. İki yılda bir yapılan bu 
sempozyumun amacının;

•Isıtma, 
•Soğutma, 
•Havalandırma, 
•İklimlendirme ve 
•Sıhhi Tesisat

alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tartışabilmek, ayrıca tasarımcı, uygulayıcı, araştırıcı ve işletmecilerin 
deneyimlerinden faydalanabilecek uygun bir platform yaratmak olduğu belirtiliyor. Sempozyumun Doğu ve 
Batı arasında coğrafi, ticari, bilgi ve teknoloji alanlarında bir buluşma merkezi, bir köprü olacağı ifade ediliyor.

Sempozyumun Teması: Gelecek ve HVAC Sistemleri

Sempozyum Konu Başlıkları

•COVID-19 ve HVAC Sistem Çözümleri 
•Bina İşletim Sistemleri: Modelleme, Veri ve Simülasyon 
•Dijitalleşme, Bilgi Teknolojileri ve İşletim Teknolojileri 
•İç Mekân Çevre Kalitesi ve Yeni Tasarım Kriterleri 
•Mikroklima, Bina Etkileşimleri ve Dayanıklılık/Esneklik 
•Enerji Etkin Binalar 
•Yeni HVAC Sistem Tasarım Yaklaşımları 
•Yenilenebilir Enerji Kullanımı

SOSİAD 9.DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU (Asil) ÜYELERİ: Hayati CAN (Yönetim Kurulu Başkanı), Turgay KARAKUŞ (Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı), Barış UÇANER (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Türkay YILDIRIM (Genel Sekreter), 
Eyüp ÇİL (Sayman), Kıvanç ASLANTAŞ (Yönetim Kurulu Üyesi) Ayhan KILIÇ (Yönetim Kurulu Üyesi)

YÖNETİM KURULU (Yedek) ÜYELERİ: Salih ERDOĞAN, Ali Kemal AKKAN, Ahmet ULUDOĞAN, Mustafa 
DEMİRCİ, Alp BERKMAN                                                   
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Mostra Convegno Expocomfort (MCE) Fuarı 28 Haziran 2022'ye Ertelendi

Makina Öğrenme Merkezi Kullanıma Açıldı

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Mart ayında gerçekleşmesi planlanan Mostra Convegno 
Expocomfort (MCE), koronavirüs pandemisi nedeniyle bu kez 
Haziran ayının sonuna ertelendi. Pandemi ile ilgili İtalyan ve 
uluslararası verileri dikkatle izledikten sonra fuar organizatörü 
Reed Exhibitions, fuarı ertelemeye karar verdiğini açıkladı. Fuar, 28 
Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek şekilde 
yeniden planlandı. Bugün itibariyle rezerve edilen fuar alanlarının 
%90’ı ve 1.400’ün üzerinde katılımcı ile MCE’nin, ilişkiler ve stratejik 
iş birlikleri kurmak için kaçırılmaması gereken bir platform olduğunu 
açıklayan Reed Exhibition ; fuara katılan tüm profesyonellere 

eksiksiz, tatmin edici ve güvenli bir deneyim sunmak için yaz sezonunun daha kolay uluslararası seyahatlere 
ve daha güvenli etkileşimlere izin vermesi sebebiyle Haziran sonunda yeniden planlandığını belirtti. 2020 
fuarı başlangıçta koronavirüsün başlamasından sonra Eylül 2020’ye ertelenmiş ve sonunda iptal edilmişti. Bu 
yılki etkinliğin ise 8-11 Mart tarihleri arasında Fiera Milano’da gerçekleşmesi planlanıyordu.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 
hayata geçirilen Makina Öğrenme Merkezi (Beta Sürümü), 36 
eğitim kategorisi, 200’den fazla uzman eğitmen, 300’den fazla 
eğitim ve sertifika programı ile kullanıma açıldı.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan 
açıklamaya göre; Makina Öğrenme Merkezi ile eğitimlerden 
faydalanmak isteyenler istedikleri zaman ve istedikleri yerden 
bilgilerine güç katıp mesleki yeteneklerini geliştirme imkânına 
kavuşuyor.

Makina Öğrenme Merkezi'nde bilgi teknolojilerinden tesisat alanına, imalat başlıklarından enerji alanına kadar 
36 farklı eğitim kategorisinde eğitimlere ulaşılabiliyor ve deneyimlenebiliyor.

Makina Öğrenme Merkezi’nde Neler Yapılıyor?

Mesleki eğitim ve bilgiler, alanında uzman eğitmenler, özenle hazırlanmış içerikler ve ömür boyu erişim imkânı 
sunan platformda;

•Zaman ve mekândan bağımsız eğitim içeriklerine ulaşılabiliyor,
•Tüm sertifikalar tek bir tuş ile kolaylıkla görüntülenebiliyor,
•Bilgi gelişimi takip edilerek raporlanabiliyor,
•Eğitmenlere soru sorulabiliyor. 

Makina Öğrenme Merkezi'ne www.ogrenmemerkezi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

http://www.ogrenmemerkezi.com

