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Değerli ESSİAD üyeleri,

Eylül ayı bültenimiz ile tekrardan sizlerleyiz. Bu ay da her ay olduğu gibi 
derneğimiz ve organları oldukça faal bir ay geçirdik. Sizlerle bu güncellemeleri 
paylaştığımız bültenimizi keyifle ve sağlıkla okumanızı temenni ediyorum.

10 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşen Kemal Kılıçdaroğlu ile Kahvaltılı Toplantı 
etkinliğine BASİFED (Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu) 
üyesi olarak ESSİAD’ı temsilen gösterdik. Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Akın 
KAYACAN ile birlikte diğer BASİFED üyesi derneklerin temsilcileri ve yerel 
yöneticilerle bir araya geldiğimiz toplantının soru-cevap kısmı basına kapalı 
olarak gerçekleşti. 

BASİFED üyeleri bu toplantı ile muhalefet liderine bölgenin sorunlarını, çözüm 
önerilerini ve beklentilerini iletme şansı buldular. ESSİAD Yönetim Kurulu olarak BASİFED ile daha pek çok 
bölgesel toplantı ve çalışmalara katkı koyma arzusu içerisindeyiz.

Eylül ayında gerçekleşen çok önemli bir diğer toplantı ise İstanbul’da gerçekleşen CoolUp Bölgesel 
Konferansı’ydı. Yönetim Kurulu Başkanımız Can İŞBİLEN’in açılış konuşmalarında yer aldığı konferans, 
uluslararası ve İklim Değişikliği Başkanlığı’ndan kamu temsilcilerinin katılımı ile oldukça yüksek katılımlı ve 
katma değerli olarak gerçekleşti.

ESSİAD olarak ülkemizin ihtiyacı olan, sektörümüzü ilgilendiren her alanda aktif olmaya, katkı koymaya, görüş 
bildirmeye ve güncel bilgileri üyelerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yolda devam ederken siz kıymetli 
üyelerimizin katılımları ve destekleri derneğimiz için elzem önem arz ediyor. Önümüzdeki pek çok mevzuat 
değişimi ve modern uygulamaların adaptasyonunda, sertifikasyonunda derneğimiz sektör firmalarının 
başvuracağı yol gösterici rolünü layığı ile yerine getirmeye devam edecektir. 

Pandemi ve ardından kısıtlı sosyalleşme nedeniyle uzak kaldığımız siz kıymetli üyelerimizin bir kısmı ile öğle 
buluşması etkinliğimizde bir kısmı ile de kahvaltı etkinliğimizde yakın zamanda buluşma şansını yakalamıştık. 
Önümüzdeki etkinliklerde de tekrardan daha da kalabalık bir şekilde tüm üyelerimizle bir arada olmayı arzu 
ediyoruz.

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle,

Saygılarımla.

Yaman Duman
Yönetim Kurulu Üyesi

Ö n s ö z
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İş Dünyası'nın Temsilcileri 
CHP Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU ile Bir araya Geldi

10 Eylül 2022 tarihinde Kaya Termal Otel’de BASİFED ev 
sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal 
KILIÇDAROĞLU İzmir'de iş dünyası temsilcileri ile kahvaltılı 
toplantıda bir araya geldi. 

ESSİAD’ı temsilen Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Akın KAYACAN ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Yaman DUMAN’ın katılım sağladığı etkinlikte 
ekonomiye dair önemli mesajlar veren Kemal KILIÇDAROĞLU 
önümüzdeki yıl İzmir'de İktisat Kongresi düzenleneceğini ve bu 
kongrede dünyanın en önemli iktisatçılarının bir araya geleceğini 
hatırlattı.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
SOYER iş dünyasının önemli temsilcilerinin buluştuğu toplantının 
önemine değinerek İzmir’in kurtuluşunun 100. Yılı ile ilgili 
düşüncelerini paylaştı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan BASİFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ali KASALI, hem 9 Eylül ile ilgili görüşlerini 

hem de BASİFED’in İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılı ile ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek 
çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Toplantının basına kapalı bölümünde ise iş adamları ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu soru cevap 
bölümünde bir araya geldi. 
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Cool Up Ortadoğu’da Sürdürülebilir Soğutmanın Yaygınlaştırılması Projesi Bölgesel Konferansı 
İstanbul’da Gerçekleştirildi

“Cool Up Ortadoğu’da Sürdürülebilir Soğutmanın Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında düzenlenen 
“Cool Up Bölgesel Konferansı”, projenin yürütüldüğü dört ülkenin (Türkiye, Ürdün, Lübnan, Mısır) 
temsilcileri ve İklim Değişikliği Başkanlığı personelinin katılımıyla 28-29 Eylül 2022 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

Proje, Türkiye’nin Kigali Değişikliğinin Uygulanmasını desteklemeyi ve Ulusal Katkı Beyanı (NDC)‘nındaki 
değerlendirmeler ile artan soğutma talebini önlemek için florlu sera gazı içermeyen ve enerji tasarruflu 
çözümleri teşvik etmektedir. Sürdürülebilir soğutmaya geçişi desteklemek üzere mali modeller 
geliştirmeyi, Türkiye için soğutma stratejisi hazırlamayı, doğal soğutucular kullanarak güvenlik 
standartları da dahil olmak üzere soğutma teknolojileri için maksimum enerji verimliliğine yönelik 
çalışmalar yapılmasını amaçlamaktadır.

ESSİAD'ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Can 
İŞBİLEN ve Onursal Üye Fevzi BALKAN'ın katıldığı 
konferansın açılış konuşmaları İklim Değişikliği 
Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Dr. Abdülkadir BEKTAŞ 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Başkan Yardımcısı Dr. 
Abdülkadir BEKTAŞ, “COP 27’ye Doğru Uluslararası 
İklim Değişikliği” konulu panelde “Türk Perspektifi 
ve Paris Anlaşması: 2053 Yılına Kadar İklim Nötrlüğü 
Hedefi” hakkında konuşma gerçekleştirdi. Sera Gazı 
Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanı Volkan 
POLAT tarafından “Cool Up Partner Ülkelerinde 
Montreal Protokolü ve Kigali Değişikliğinin 
Uygulanması” konulu panelde “Ülkemizdeki Florlu 

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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İŞKUR'a bağlı İş Kulübü Temsilcileri ile
Dernek Merkezide Toplantı Gerçekleştirildi

Sera Gazlarının Yönetimi Hakkında” bilgi verildi. Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığından İklim 
Değişikliği Uzmanı Dr. Bengü Özge ŞERİFOĞLU tarafından “Sürdürülebilir Soğutma Alanın Ülkelerdeki 
Ulusal Katkı Beyanı Gelişmelerine İlişkin” panelde ülkemiz Ulusal Katkı Beyanı sürecindeki gelişmeler 
katılımcılara aktarıldı. Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığından Mühendis Dr. Veysel 
SELİMOĞLU tarafından “Türkiye Tematik Çalışma Grubunda Montreal Protokolü Kigali Değişikliği” 
kapsamında ülkemizde yürütülen mevzuata ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

Ayrıca, Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Heyeti ve İklim Değişikliği Başkanlığı Heyeti 
arasında yapılan ikili görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Uluslararası Danışmanlık Şirketi Guidehouse Direktör Yardımcısı Katja Dinges ile yapılan görüşmede 
ülkemiz için hazırlanması planlanan “Ulusal Soğutma Planı” kapsamında yapılması planlanan çalışmalara 
ilişkin görüşme gerçekleştirildi.

Katılımcılar tarafından gerçekleştirilen sunumlarda 
sürdürülebilir soğutmayı arttırmaya yönelik potansiyel 
mekanizmalar, sektörler arası mevcut durum 
değerlendirmesi, mali ve teknik açıdan ülke deneyimleri 
paylaşıldı ve proje kapsamında yapılması planlanan 
aktivitelerden bahsedildi.

Bölgesel Konferansta, ülkelerin (Türkiye, Ürdün, Lübnan, 
Mısır) Ulusal Katkı Beyanı (NDC) değerlendirmeleri yetkililer 
tarafından sunuldu. Ülkelerin kendi sürdürülebilir soğutma 
planlarını oluşturmaları için izlemesi gereken adımlar 
hakkında sunumlar gerçekleştirildi. ESSİAD'ı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN "Sürdürülebilir 
Soğutma Örnekleri" ile ilgili oturumda oturum başkanlığı 
yapmış olup, ESSİAD'ı tanıtan bir sunum gerçekleştirerek 
ESSİAD Üyelerinin bu konuda yapmış olduğu uygulama 
örneklerini paylaştı. Düzenlenen grup toplantılarının 
ardından konferans sona erdi.

27 Eylül 2022 tarihinde İŞKUR'a bağlı olan Çiğli İŞKUR İş Klubü'nden Anıl USLU ve 
Cemile Bingöl ESSİAD'ı ziyaret etti. EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER 
MENKÜ'nün katıldığı toplantıda İş Klubü ile ESSİAD arasında yapılabilecek iş birliği 
çalışmaları konusunda görüşme gerçekleştirilerek güncel dernek faaliyetleri 
hakkında bilgi paylaşıldı.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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Soğutma Dünyası Portalı, Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma Sektörü’nün öncü derneği 
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) tarafından sektörümüzdeki haber, etkinlik ve 
güncel gelişmeleri ziyaretçilere aktarmak amacıyla yayın hayatına başladı. Kurulduğu günden bugüne, web 
sitesi, bülten, yüksek tirajlı ve hakemli yayın organı olan Soğutma Dünyası dergisi ve sosyal medya hesapları 
ile basılı ve sanal ortamlarda sektördeki gelişmeleri sunan ESSİAD, www.sogutmadunyasi.com adresindeki 
portal ile yayın kanallarına bir yenisini daha ekledi.

İklimlendirme, Soğutma, Isıtma, Otomasyon, Yalıtım ve Enerji ana başlıkları altında hizmet sunan Soğutma 
Dünyası Portalı, ziyaretçilerin portal ve sosyal medya hesapları aracılığıyla sektör paydaşlarının ve firmalarının 
faaliyetlerine ve haberlerine ulaşmasını, etkin şekilde iletişim kurulmasını ve güncel bilgiyi hızlı bir şekilde 
paylaşmayı hedeflemektedir. 

Soğutma Dünyası Portalı'nda ve portala ait sosyal medya hesaplarında firmaların yeni ürün ve mevcut 
ürünlerindeki yenilikleri, teknik gelişmeler, proje ve uygulama haberleri ücretsiz yayınlanacaktır. Haberlerini 
iletmek veya reklam vermek isteyen firmalar info@sogutmadunyasi.com adresinden iletişim kurabilirler.

Soğutma Dünyası Portalı'na 
REKLAM ve HABER Desteğinizi Bekliyoruz

Bizi Takip Edin!

Derneğimiz ve TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi arasında Makina 

Mühendisleri Odası’nın endüstriye yönelik 
gerçekleştirilen teknik hizmetler, kalibrasyon 

ve eğitimlerinden dernek üyelerimizin indirimli 
yararlanması adına protokol imzalanmıştır.

Protokol kapsamında üyelerimizin 
yararlanabilecekleri hizmetler ile ilgili detaylı 

bilgiye Derneğimiz veya MMO İzmir Şube 
aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Eylül ayında doğan;

Bülent KAPTAN / Fahri Üye
Cenk SEVER / Üntes 
Çağlar AKAN / EBM Papst 
Devrim ERKMEN / ACS 
Ersin ÖZTAŞ / Öztaş 
Hakan BULGUN / HB Mekanik 
Utkun KÖKSAL / ATC 
Kirkor SİNANOĞLU / Karyer 
Mehmet KOÇ / Termosan
Seçkin T. Erdoğmuş / Doğu 
Süleyman AKÇİN / Egevizyon 

ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Seçkin 
T. ERDOĞMUŞ ile Genel Sekreterimiz Turan 
MUŞKARA'nın 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 alabilirsiniz.

• 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
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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
tarafından UNIDO ile beraber Türkiye’deki Genleştirilmiş 
Ve Sıkıştırılmış Polistiren Endüstrilerinde Çevresel 
Performansın Arttırılması Projesini yürüten Dinamik 
Isı, projeye yönelik olarak saha ziyaretleri kapsamında, 
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü Kimyasal Yönetim Daire 
Başkanı ve ekibi ile Proje Danışmanları tarafından 
ziyaret edildi.

Dinamik Isı yöneticileri ile birlikte gerçekleştirilen 
ziyarette; Dinamik Isı fabrikası gezdirilerek, proje 
kapsamında yürütülen çalışmalar ve geliştirilen ürünler 
hakkında bilgi aktarılmış, proje ile ilgili değerlendirme 
ve gelecek adımlar hakkında görüşme gerçekleştirildi.

ENEKO, merkezi Brüksel’de bulunan Eurovent Derneği’ne üye oldu. 
Eurovent ailesi, Türkiye’nin önde gelen havalandırma ve iklimlendirme 
üreticilerinden biri olan bu yeni üyesi ile genişlemesine devam ediyor. 
2004 yılında İzmir’de kurulan ENEKO, yüksek verimli havalandırma 
ve iklimlendirme cihazları üretimine odaklanmıştır. Bünyesinde iç ve 

dış hava kaçak, basınç ve termodinamik testleri gerçekleştiren gelişmiş bir test laboratuvarı da mevcuttur. 
19 Eylül 2022 tarihi Pazartesi günü Belçika’nın Brüksel kentinde yer alan Eurovent Genel Merkezinde 
gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Eneko’nun Eurovent ailesine katılması resmen onaylandı.

Üyeliğin onaylanmasının ardından Eneko Ar-Ge Proje Mühendisi Alper Mete GENÇ, “Eurovent ailesine üye 
olarak kabul edilmemiz şirketimize yeni bir vizyon kazandıracak. Eneko artık, Eurovent sertifikalı ürünleri 
sayesinde sadece Eurovent sertifikasının bir parçası olmakla kalmayacak, aynı zamanda Eurovent ailesine 
katkıda bulunan bir kuruluş olacaktır. Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı her iki tarafın da değerini artıracaktır. 
Eurovent’in bir parçası olmamızda emeği geçen tüm yöneticilerime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.” dedi. ESSİAD üyelerinden ENEKO Havalandırma’yı kutlar, ülkemizin ve sektörümüzün temsiline 
katkı sağlayacak uluslararası başarılarının devamını dileriz.

Merkezi Belçika’da bulunan AREA (Avrupa Soğutma, İklimlendirme ve Isı 
Pompası Yüklenicileri Derneği) F-Gaz Yönetmeliği hakkındaki görüş belgesini 
yayınladı. AREA görüşlerini yayınladığı belge için şunları söyledi; “F-gaz 
Yönetmeliği, sektörümüz için AB mevzuatının tartışmasız en önemli ve en 
etkili parçasıdır. Hükümleri, müteahhitlerimizin operasyonlarının çoğunu 

gerçekleştirdiği koşulları belirler. AREA tarafından temsil edilen Avrupalı yükleniciler, f-gazlara karşı iklim 
dostu alternatiflere geçiş konusunda tamamen kararlıdır. Böyle bir geçişin başarılı olması için bazı koşulların 
yerine getirilmesi gereklidir: zamanlamanın piyasa ve teknolojik gerçeklerle uyumlu olması gerekir, ekipman 
eskimesi gereksiz yere zorlanmamalıdır ve çoğu aynı zamanda sera gazı olan alternatif soğutucu akışkanlar 
uygun şekilde düzenlenmelidir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak AREA tarafından yönetmelikte 
yapılması gereken revizyonlar hakkında görüşler sunuldu ve AB’nin konu hakkındaki kararlılığını da koruyarak 
yapılabilecek değişiklikler için somut önerilerde bulunuldu.” Görüş belgesi için tıklayınız.

Dinamik Isı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yetkililerini Ağırladı

EUROVENT Derneği’nin En Son Üyesi; ENEKO

ABD Senatosu Kigali Değişikliğini Onayladı
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Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi 29-30 Eylül’de İzmir’de Gerçekleştirildi

İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile aralarında TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası ile birlikte TMMOB’ye 
bağlı 8 Odanın İzmir ve Ege Bölge Şubeleri tarafından 
düzenlenen “Uluslararası Yangın Sempozyumu ve 
Sergisi” 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşti.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Çevre 
Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, 
İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj 
Mühendisleri Odası, Tekstil Mühendisleri Odası İzmir 
Şubeleri ve Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölgesi 
Şubesi ile İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı birlikteliğinde 
düzenlenen Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu 
ve Sergisi, 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde yoğun katılım ile 
düzenlendi.

29 Eylül 2022 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
Anadolu Salonu’nda gerçekleşen sempozyumun 
açılış oturumunda ilk konuşmayı TMMOB İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı İlkin BOZ gerçekleştirdi. Boz 
konuşmasına, itfaiye emekçilerinin İtfaiye Haftası’nı 
kutlayarak başlarken, yangınları önleme amaçlı 
çözümler üretmek, çok ciddi bir tecrübe ve bilgi 
birikimi gerektirdiğini ifade etti. “Bu çalışmaların birinci 
öncelikli olması, maddi bir yük olarak görülmemesi 
ve gereken önemin gösterilmesi hepimizin görevidir” 
diyen Boz, yangınları gerçekleşmeden önlemenin 
maliyeti, gerçekleştikten sonra ortaya çıkan maddi 
ve yaşamsal maliyeti ile karşılaştırıldığında çok küçük 
olduğuna dikkat çekti. İlkin BOZ, “Sempozyumumuzun, 
özellikle yangını önleyici tedbirlerin güçlendirilmesine, 
bu alandaki bilgi ve eğitim eksikliğinin giderilmesine 
önemli katkılar sunacağına inanıyorum. İzmir’in bu 
konudaki hassasiyeti ve deneyimi düşünüldüğünde, 
çalışmalarımızın bu alanda merkezi bir noktada olması 
ve bu sempozyumun İzmir’den çıkarak daha büyük 
organizasyonlarla bütün Türkiye’ye yayılması en büyük 
amacımız ve dileğimizdir” şeklinde konuştu.

Boz’un ardından söz alan İzmir İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail DERSE, 2018 yılında Yangın Semineri ile başlayan 
süreçte, etkinliğin büyüyerek sempozyum haline geldiğini ifade ederek, önümüzdeki dönemde bu büyüme ve 
genişlemenin devam ederek fuara dönüşmesini umduğunu ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran NURLU ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 
İzmir İtfaiyesi’nin çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulunurken, 2020 yılında İzmir’de meydana gelen 
depreme dikkat çekerek, depremin, bu çalışmalar sayesinde mümkün olan en az hasarla atlatılabildiğini ifade 
etti. Açılışta son sözü alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa ÖZUSLU, itfaiye personellerine 
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çalışmalarındaki fedakârlıklarından dolayı teşekkür ederken, “Onlar bizim en zor anımızda daima yanımızda 
olan kahramanlar. Yangında, selde, depremde, trafik kazasında, her yerde, hemen yanı başımızda bitiveren ve 
o anda yardım bekleyen insanlara ekmek, su gibi destek olan kahramanlardır” dedi. Özuslu, sempozyumun 
bugüne kadar büyük bir ilgi ve başarı ile düzenlendiğini vurguladı ve bu durumun gelişerek süreceğine 

inandığını belirtti.

Açılış etkinliği, Ali İhsan MİMTAŞ’ın “Bir İtfaiyeci 
Yetişiyor” başlıklı fotoğraf sergisinin açılış kurdelesinin 
kesilmesi ile sona erdi.

Sempozyum, ilk gün Anadolu Salonu’nda gerçekleşen 
bildiri sunumları ile devam ederken, etkinliğin ilk 
günü düzenlenen kokteyl ile tamamlandı. Kokteylde, 
Bir İtfaiyeci Yetişiyor sergisini hazırlayan Ali İhsan 
MİMTAŞ’a da katkılarından dolayı bir plaket takdim 
edildi.

Sempozyumun ikinci gününde bildiri sunumları 
Anadolu Salonu ve Akdeniz Salonu’nda olmak üzere iki ayrı salonda yapılırken, etkinlik “Yangın Ekseninde 
Afet Yönetimi” başlıklı panel ile sona erdi.

700’den fazla kişinin katıldığı sempozyuma paralel olarak düzenlenen sergide ise 9 firmanın yanı sıra 
düzenleyici kurum ve kuruluşlar stantları ile yer aldı.

Türkiye’nin Enerji Görünümü 2022 Raporu Yayımlandı

TMMOB Enerji Çalışma Grubu 2010 yılından itibaren düzenli olarak 
Türkiye’nin Enerji Raporunu yayımlıyor. Bu yıl ise Türkiye’nin Enerji 
Görünümü 2022 raporunu alanında uzman olan 20 yazar kaleme aldı. 
Yazarların içerisinde elektrik, endüstri, jeofizik, jeoloji, kimya, maden 
mühendisleri, iktisatçı, istatistikçi, matematikçi 20 yazar kaleme aldı.

Raporda ele alınan konuların arasında; artan enerji ithalatı, fosil yakıt 
tüketiminde yaşanan hızlı artış, kamunun görev ve işlevlerini yerine 
getirmediği bir süreçte, kömür yakıtlı özel santralların çevreyi koruyucu 
yatırımları yapmadan üretimlerini sürdürmelerine izin verilmesi gibi 
başlıklar yer aldı. Ayrıca “çevreyi zehirleme hakkı” tanınması ve alım 
garantisi, kapasite mekanizması, YEKDEM uygulamalarıyla özel 
şirketlere aktarılan kaynaklar, enerji fiyatlarında enflasyonun çok 
üzerinde yüksek artışlar, yaygınlaşan, yoğunlaşan enerji yoksulluğu 
değerlendirmeyi bekleyen zengin güneş ve rüzgâra dayalı elektrik 
enerjisi potansiyeli konuları ele alındı.

Sunumu incelemek için tıklayınız.


