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Başkan’dan
Kıymetli Üyelerimiz,
Sektörümüz adına
hareketliliğin yeni başladığı
ama derneğimiz adına
oldukça yoğun geçen bir
Nisan ayını daha geride
bırakmış bulunuyoruz.
Yılın ilk çeyreği
sektörümüzde genellikle
fuarlar dönemi olarak anılır.
İşlerimizin genelde sakin gittiği bu döneme fuarlar,
seminerler ve kongreler renk katmakla birlikte,
iklimlendirme sektöründeki gelişmeleri takip etmek
ve dostlarımızla bir araya gelmek adına fırsat
yaratmaktadır.
17-20 Nisan 2013 tarihlerinde Tepekule ve Kongre
Merkezinde gerçekleştirilen 11. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi TESKON+ISK Sodex 2013
İzmir Fuarı'na derneğimiz ve 15 üyemiz de stand
açarak katılmıştır. Fuarda, firmaların yeni ürünlerinin
tanıtımının yanı sıra Makine Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi tarafından organize edilen seminerler,
kongreler ve kurslar teknik içerik açısından
katılımcıların ve ziyaretçilerin büyük beğenisini
kazanmıştır.
ESSİAD, TESKON Fuarı kapsamında 18 Nisan 2013
tarihinde EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı
projemizin geçirdiği aşamalar ve şu anda gelinen
durum hakkında bilgi vermek için sektör temsilcilerini
kahvaltılı toplantıda bir araya getirmiştir. ESSİAD
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN
tarafından gerekli bilgilendirme yapılmış olup,
projenin gelecek aşamaları için katılımcıların kıymetli
fikirleri alınmıştır.
Bu ayın derneğimiz adına yoğun geçtiğini yazımın
başında ifade etmiştim. Nihayet, 19 Nisan 2013
tarihinde EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı
projesi yazımı bitirilmiş olup Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın Akın KAYACAN tarafından dört
saat süren imza sürecinin ardından İzmir Kalkınma
Ajansı'na teslim edilmiştir. Bundan sonraki süreçte,
öncelikle projenin İZKA tarafından incelenmesi ve
ardından Kalkınma Bakanlığı tarafından incelenmesi
ve onayı gerçekleşecektir. Bu işlemlerden sonra,
ihale süreci ile projeye start verilecektir.

EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı projemiz,
yurtiçinden ve yurtdışından birçok firmanın da
takibinde olup, test ekipmanlarının temini
konusunda derneğimize ziyaretler de başlamıştır.
Değerli ESSİAD Üyeleri,
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı destekli
ESSİAD-URGE projemiz kapsamında, 3-8 Mayıs
2013 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Kenya
Ticaret Heyeti organizasyonu için Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL Nisan ayı başında
Kenya'ya ön heyet gezisi için gitmiş ve değerli bilgiler
ve ikili görüşme yapılacak firma bilgileri ile
dönmüştür. Bu organizasyonun amacı, bu bölgeye
ihracat hedefi olan veya ihracatını artırmak isteyen
üyelerimiz ile bölgenin öne çıkan firmalarını birebir
buluşturmak ve yeni pazarlar yaratmaktır.
Sayın Üyelerimiz, yazımın bu bölümüne kadar
ESSİAD'ın siz saygıdeğer üyelerine ve sektöre
sunduğu hizmetlerden birkaçını aktarmaya çalıştım.
Hazır saymana söz hakkı verilmişken benim de
sizden birkaç ricam olacak. Web sitemizin ve
Soğutma Dünyası dergimizin reklam alanlarının
sizler tarafından daha aktif olarak
değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Sizlerle anket
yapılmak sureti ile konuları belirlenen eğitim ve
danışmanlık faaliyetlerine maalesef katılım yeterli
düzeyde olamıyor, sektörümüzün geleceği
açısından da son derece önemli olan bu eğitimlere
çalışanlarınızın katılmasını sağlamanız bizleri son
derece mutlu edecektir. Bu çalışmalara katkı
koymak sizlere fayda sağlayacağı gibi derneğimizi
de sektörde daha güçlü yapacak ve çalışmalarımıza
ivme kazandırarak bizleri motive edecektir.
Tekrar görüşmek ve daima güzellikleri paylaşmak
dileği ile...
Saygılarımla;
Suat KARAKAŞ
Sayman
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Sergi Merkezi Marmara Salonu'nda geçmiş dönem
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Güney Afrika
Fahri Konsolosu Sayın Tamer TAŞKIN'ın katılımları
ile "Güney Afrika Bilgilendirme Toplantısı"
gerçekleştirilmiştir.

02 Nisan 2013 tarihinde dernek merkezimizde DMN
Software firması Genel Müdürü Sayın Mustafa
DİKGİTMEZ ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın
Ümit ÇALLI ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in
katılımları ile toplantı düzenlenmiştir.
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz
ile ilgili görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda
laboratuvar içerisinde yer alacak olan modüller,
teknik aksam ve yazılımları ile ilgili bilgi alışverişi
gerçekleştirilmiştir.

Güney Afrika Fahri Konsolosu Sayın Tamer TAŞKIN
tarafından gerçekleştirilen sunumda Güney Afrika'ya
Giriş, Güney Afrika'nın Ekonomik Durumu, Güney
Afrika'daki Pazar Fırsatları ve Yatırım Olanakları,
Türkiye ile Ticari ve Ekonomik İlişkiler, Güney Afrika
Sektörlerine Genel Bakış ile ilgili katılımcılara bilgi
akratılmıştır. Sayın Tamer TAŞKIN'ın sunumlarına
aşağıda belirtilen linkler aracılığıyla veya web
www.essiad.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Afrika Pazarı
Fırsatlar, Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Girişimcilik Sunumu 01.01.2013

Güney Afrika pazarına giriş stratejileri, pazar
hakkında bilgi, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki
ticaret potansiyeli ile ilgili farkındalık yaratılması ile
ilgili 03 Nisan 2013 tarihinde Tepekule Kongre ve
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T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen
Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi
Projemiz kapsamında 03-08 Mayıs 2013 tarihleri
arasında Kenya'ya Yurtdışı Ticaret Heyeti
düzenlenecektir.
Kenya Yurtdışı Ticaret Heyeti Gezisi öncesinde
Kenya'da endüstriyel havalandırma, iklimlendirme
soğutma sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile ikili
görüşmelerin sağlanması amacı ile Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL, 09-12 Nisan 2013
tarihleri arasında Kenya Ön Heyet Gezisi
gerçekleştirmiştir.
Kenya Ön Heyet Gezisinden Görüntüler
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Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL Kenya Ön
Heyet Gezisi esnasında Thermoteq Cooling, IET
International Energy Technique, Calfield, Armco
Kenya, Climate Evolution Africa, Laxmanbhai,
Unighir, Raerex, Wilomo, Nation Media Group,
Ranco Refrigeration, Beneva Parts firmaları, Hilton
Hotel Nairobi ve Nairobi Ticaret Ataşesi Sayın Koray
DEMİRCAN ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.
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Derneğimiz, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
organizasyonunda 14-17 Nisan 2013 tarihleri
arasında İzmir Çeşme Altınyunus Otel'de
gerçekleştirilen "İklimlendirme Sektörü Vizyon 2023 Projelerin Hayata Geçirilmesi için Gerekli
Merkez/Yerel Sürecin ve Yönetim Yapısının
Tasarımı" konulu çalıştaya katılmıştır.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)
tarafından düzenlenen ve 150 kişinin bir araya geldiği
çalıştay geçtiğimiz sene düzenlenen ilk çalıştayın
devamı niteliğinde olup, projelerin hayata geçirilmesi
için gerekli olan çalışmaların yapılması konularında
gerçekleştirilmiştir.
Çalıştaydan Görüntüler...
Ayrıca çalıştay esnasında derneğimize tahsis edilen
standda üyelerimizin ve sektörümüzün tanıtımı
yapılarak Soğutma Dünyası dergimiz ve üye profil
kataloğumuz dağıtılmıştır.
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16 yıldır sektörümüzün nabzını tutan ve yayın
hayatına hakemli dergi olarak devam eden Soğutma
Dünyası dergimizin geçmiş sayıları Buca DMO Çok
Programlı Lisesi, Ege Üniversitesi Ege Meslek
Yüksek Okulu, Gaziemir Endüstri Meslek Lisesi,
Seferihisar İMKB Lisesi'ne gönderilmiştir.

EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz
ile ilgili görüşmek ve kurulum aşaması ile ilgili bilgi
almak üzere Avabis Firmasından Sayın Ahmet
DİZMAN ve yurtdışında faaliyet gösteren GZ Lans
firmasından Sayın Mr. Luo ve Mr. Tang dernek
merkezimizi ziyaret etmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi
(DEU) İzmir Meslek
Yüksekokulu (İMYO) ile
derneğimiz arasında yapılan
eğitim işbirliği protokolü
kapsamında gerçekleştirmiş
olduğumuz görüşmelerde,
öğrencilerin sektörümüz ile
ilgili pratik bilgi
edinebilmeleri amacıyla staj imkanı tanınması
konusunda üyelerimiz ile işbirliği
yapılabileceğini iletmiştik.
Bu nedenle, siz değerli üyelerimizin stajyer
kontenjanlarınızı dernek merkezimize iletmenizi
talep ederiz.
*Staj talepleri ile ilgili üyelerimize talep formu ayrıca
gönderilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN,
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın A. Sait
GÜRSÖZ ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in
katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda GZ Lans
firması sunum yaparak çalışmaları hakkında bilgi
vermiş, laboratuvarımızda yer alacak modüller
hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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Derneğimiz 17-20 Nisan 2013 tarihleri arasında
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen
11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
TESKON+ISK Sodex 2013 İzmir Fuarı'na katılmıştır.

Dinamik Isı A.Ş.

Derneğimize tahsis edilen standda üyelerimizin
tanıtımı yapılmış, Soğutma Dünyası Dergimizin 60.
sayısı ve üye profil kataloğumuzdan dağıtılmıştır.

Doğu İklimlendirme

ISK Sodex 2013 Fuarı'ndan Görüntüler

CFM Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekonsat Teknolojik Pompa A.Ş.
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Form A.Ş.

KLS Isıtma Soğutma Klima Ltd. Şti.

İmbat Soğutma Ltd. Şti.

Makro Teknik Ltd. Şti.

Klimaplus A.Ş.

MTT Isıt. Soğ. Ltd. Şti.
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Türkoğu Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Özcan BARIN

Ün-Sal Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Zülal DAVASLI

Venco A.Ş.
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11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
TESKON+SODEX Fuarı kapsamında ESSİAD
tarafından yürütülen EHİS Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projesi ile ilgili gelişmeler sektör
temsilcilerinin katılımları ile düzenlenen sabah
toplantısında masaya yatırıldı.

11. Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON+ISK
Sodex 2013 Fuarı kapsamında düzenlenen sabah
toplantılarında EHİS Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı ile ilgili gelişmeler paylaşıldı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN'ın
derneğimizin faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi
vermesi ile başlayan toplantıda, sektörümüzün en
önemli ihtiyacı olan laboratuvar projesinin ESSİAD
için öneminden ve yola çıkış sürecinde Bakanlıklar ile
yapılan görüşmelerden bahsedildi.
Sayın Kayacan, projenin hayata geçirilmesini
tetikleyen en önemli unsurlardan birinin Bakanlıklar
nezdinde gerçekleştirilen görüşmelerde; kamu
ihalalerinde yabancı sertifikasyonun zorunlu
kılınmasındaki şartlar olduğunu belirtmiştir. Sayın
Kayacan, İZKA tarafından desteklenen projede saha
analizleri yapıldığı, fizibilite etüdünün hazırlandığı ve
yapılan fizibilite etüdünün kabul edilmesi sonrasında
EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projesinin
yazımının tamamlanarak İzmir Kalkınma Ajansı'na
teslim edildiğini belirtmiştir.
Sayın Kayacan "Bundan sonraki süreçte temmuz
ayına kadar olan zamanda İZKA ve T.C. Kalkınma
Bakanlığı'nın projeyi incelemeleri ve onaylamaları
sonrasında ESSİAD ile İZKA arasında sözleşme
imzalanacak ve sözleşme sonrasında ihale süreci
başlayacaktır" dedi. "İhale sürecinin tamamlanması
ve 2014 yılında laboratuvarımızın faaliyete geçmesi
hedeflenmektedir. Bu süreçte laboratuvar projemiz
ile ilgili yoğun bir çalışma takvimi oluşturulmuş, yurtiçi
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ve yurtdışında yürütmüş olduğumuz görüşmeler
sonucunda ise sektörümüz projemize eşfinansman
desteği sağlamıştır.
Ayrıca Eurovent bu projede ESSİAD ile birlikte olmak
istediğini belirtmiştir. Bu kapsamda ISH Frankfurt
Fuarı'nda Eurovent ile görüşme yaparak Almanya'da
yer alan DMT Laboratuvarı'nı gezme imkanı bulduk.
İZKA'nın bakış açısında bu binayı yapıp ortaya
çıkarmak önemli değil sürdürebilir olması ve
laboratuvarın çalışabilir olması şeklindedir. Bu bakış
açısından yola çıkarak projede bazı düzenlemeler
yaptık. Laboratuvarımızda fan coiller, klima
santralleri ve bunların komponentleri, fanlar ve
bataryalarda dahil olmak üzere şişe tip, ticari tip
buzdolapları ile bunların performans ve elektrik
testlerini eş zamanlı olarak yapabiliyoruz. Bu
laboratuvara test cihazı satmak için gelen yabancı
konuklarımız ile görüşmelerimizde bütün bu
modüllerin aynı çatı altında bulunduğu bir
laboratuvarın Avrupa, Uzakdoğu (Çin ve
Japonya'da) bulunmadığını gözlemledik. Eurovent
ve BSRIA'dan aldığımız görüşlerde birçok modülün
aynı çatı altında bulunmasının önemli olduğunu ve
iyi bir planlama ile işletme test maliyetlerinin
düşürülebileceği görüşüne vardık. Bunun için iyi bir
sistem kurulması gerekiyor. Bu anlamda işletme
kısmının da iyi planlaması doğrultusunda başarılı
işler çıkartacağımıza eminiz.
Yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlarda yapılan
uygulama örnekleri ile ilgili araştırmalar yapılmıştır.
Örneğin; teknik personel taşınabilir cihazlar ile
yerinde ölçüm yapıp rapor düzenleyebilecek,
hastanelerde validasyon yapabilecek, gürültü
ölçümü yapıp rapor düzenleyebilecek. Bu ve benzeri
işler laboratuvara aynı zamanda ek gelir olacak. Orta
ve uzun vadede kendi standartlarımızın
oluşturulması yönünde çalışmalarımız
gerçekleştirilecektir. Bu standartlara sektör olarak
hepbirlikte karar verip, oluşturacağız.” diyerek
sözlerine son verdi.
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Toplantıda söz alan Eneko Havalandırma ve Isı
Ekonomisi Sistem Teknolojileri Mak. San. ve Tic. A.Ş.
firmasının Danışmanı Sayın Macit TOKSOY
“Laboratuvar projesi sektörümüz açısından çok uzun
hayallerin gerçekleşmesini ifade eden bir projedir.
Kayıtlarımıza baktığımız zaman 30 sene öncesinden
laboratuvarın oluşması için birçok işbirliği ve
görüşmelerin yapıldığını görüyoruz. Sanayi ve
sektörümüz açısından düşünürsek belli bir üretim
seviyesi belli bir ihracat gücü açısından çok önemli bir
projedir. Sektörün böyle bir laboratuvarı kurabilmesi
için maddi ve manevi anlamda gerekli enerjiyi
bulabilmesi açısından çok seviniyorum. Yaklaşık 15
yıl önce split klimalar ile ilgili bir laboratuvar kurmayı
istemiştik. Şimdi gelinen nokta son derece umut
vericidir.” dedi.
Sadece test sistemi olarak laboratuvarın
düşünülmemesi gerektiğini ileten Sayın Toksoy,
ESSİAD'ı başarılı projesinden dolayı kutlayarak
sözlerine son vermiştir.
Laboratuvarın kurulacağı alanın İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü İZTEKGEB alanı içerisinde 15
dönümlük bir yer olduğunu ve ilk etapta kurulacak
olan 2000 m2 lik kapalı alanda toplamda ise 4000 m2
olarak büyütülebilen bir alan olduğunu belirten Sayın
Kayacan, şu anda laboratuvarın net bir mimari projesi
olmadığını, modüllerin boyutlarının değişebileceği
göz önünde bulundurularak önceden mimari ihaleye
çıkılamayacağını iletmiştir.

Sayın Kayacan, laboratuvarda gerçekleştirilecek
testler ile ilgili “Fancoil testleri, klima santralleri
testleri, soğuk oda testleri, split klima testleri, şişe
soğutucuları, teşhir vitrin ve reyonları, derin
dondurucular test üniteleri, gürültü-çınlama testleri
laboratuvarda yapılacaktır. EMC ve chiller ile ilgili
çalışmalarımız devam etmektedir.
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Örneğin; Air-Conditioning, Heating, Refrigeration
Institute (AHRI) Ortadoğu'da satılmakta olan ürünler
için bu bölgede test laboratuvarı aradıkları bilgisi
Form A.Ş. aracılığı ile tarafımıza ulaştı. Şimdi onlarla
iletişime geçiyoruz.” dedi.
Türk Alman Üniversitesi'nden Sayın Ahmet CAN söz
alarak “İlk defa sektörümüzde farklı ve çok olumlu bir
gelişme yaşanmaktadır. Bu anlamda ESSİAD'ı
çalışmalarından dolayı kutluyorum.” diyerek
sözlerine son vermiştir.
Laboratuvarın TÜRKAK'dan akredite olacağına
değinen Sayın Kayacan, sektörde dış pazarların
sürekli olarak geliştiğini, firmalardan gelen bilgiler
doğrultusunda yurtdışındaki pazarlar ile iletişime
geçileceğini belirtmiştir.
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11. Tesisat Mühendisliği Kongesi TESKON+ISK
Sodex 2013 İzmir Fuarı kapsamında, İSKİD
organizasyonu ve ESSİAD işbirliği ile Yıldız
Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,
Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Teknik
Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin
katılımları ile ESSİAD Üyesi olan Ahmet Yar
Soğutma A.Ş., Dinamik Isı A.Ş., İmeksan Ltd. Şti.
ve Safkar A.Ş. firmaları ziyaret edildi.
17-20 Nisan 2013 tarihleri arasında Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 11. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi TESKON+ISK Sodex 2013
İzmir Fuarı kapsamında İzmir'e gelen ve ilgili
üniversitelerde okuyan 90 öğrenci ve görev yapan 26
öğretim görevlisi kişiden oluşan Yıldız Teknik
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ticaret
Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi
öğrencileri ve akademisyenlerinden oluşan kafile
ESSİAD Üye firmalarının fabrikalarını ziyaret ederek
üretim aşamasını yerinde inceleme fırsatı bulmuştur.
Ziyaretten Görüntüler..
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EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz Hakkında Gelişmeler

Uzun uğraşlar sonucu 09.09.2011 tarihinde Akredite
Test ve Analiz Laboratuvarı Fizibilite Etüdü ile
başlayarak yola çıktığımız Endüstriyel
Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Amaçlı
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı kurma
çalışmalarımızın en önemli aşaması olan, Güdümlü
Proje Desteği (GPD) dosyasını 19.04.2013 tarihi
Cuma günü tamamlayarak İzmir Kalkınma Ajansı
yetkililerine teslim ettik.

Yaklaşık 1500 sayfadan oluşan dosyamızın Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN tarafından
4 saat gibi bir süre içerisinde imzalanması
sonrasında taranarak bilgisayara aktarılmış, pdf
formatına getirilmiş, İzmir Kalkınma Ajansı'nın
istediği şartlarda, 12 klasör tutacak şekilde
çoğaltılmıştır. Bu çalışmalar aralıksız yaklaşık 36
saat sürmüş, ve bir TV kolisini dolduracak şekilde
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL tarafından İzmir
Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Başkanı

Sayın H. İ. Murat ÇELİK ve Program Yönetim Birimi
Uzmanı Sayın Arın HÜNLER'e teslim edilmiştir.
Bundan sonraki süreçte; İzmir Kalkınma Ajansı'nın
projemizi incelemesi ve T.C. Kalkınma Bakanlığı'nın
projemizi onaylaması sonrasında Kalkınma Ajansı
ile sözleşme imzalanacak ve ihale süreçlerine
başlanacaktır.

ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD KURUMSALLAŞIYOR!
2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulumuz olarak
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.
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Derneğimize mali katkı sağlayacak olan
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.

Bu nedenle, kurumsal üyelik ile ilgili
desteklerinizi rica ederiz.
Web sitemizde yer alan hızlı linkler başlığı
altındaki bilgiler sürekli güncellenmektedir.

Üyelerimizin bilgilerinin yer aldığı, Türkçe ve
İ ng i l i z c e ol a r a k h a z ı r la n a n Ü y e P r of i l
Kataloğumuzu www.essiad.org.tr adresimizden
inceleyebilirsiniz.

Sayman’dan
Hatırlatma
Derneğimizin mali durumu göz önünde bulundurularak 2013 ve geçmiş dönem aidat ödemelerini
yapamamış olan üyelerimizin ödemeleri konusunda dernek merkezimizle irtibat kurmalarını önemle
rica ederiz.
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Doğum günü Tebrik Mesajları

Yeni Üyelerimiz

Dernek Üyelerimizden;

Derneğimize tüzel üye olarak başvuruda bulunan;

Sayın Turan ERKAN,
Sayın Muammer KOÇ,
Sayın Altan ERTUĞRUL,
Sayın Güven TOSUN,
Sayın Mahmut TURGUT,
Sayın Hüseyin BİRAZER,
Sayın Metin OSMANOĞLU,
Sayın Fehim YARAŞIKLI'nın doğum günlerini kutlar,
sağlıklı ve mutlu seneler geçirmelerini dileriz.

Daikin Isıtma ve Soğutma Sis. San. ve Tic. A.Ş.
MS Klima Havalandırma Sis. Fot-Ka. Bil. İnş. San. Tic.
Ltd. Şti.
firmalarının üyelikleri tamamlanmıştır.
Yeni tüzel üyelerimizi derneğimizin çatısı altında
görmekten büyük onur duyduğumuzu belirterek aramıza
hoşgeldiniz diyoruz.

1990

Daikin Isıtma ve Soğutma Sis. San. ve Tic. A.Ş.

BİZİ TAKİP EDİN!
Sosyal Medyada ESSIAD
İzmir Endüstriyel Havalandırma
İklimlendirme Soğutma Kümesi ile ilgili
gelişmeleri facebook grubumuzdan
takip edebilirsiniz.

MS Klima Havalandırma Sis. Fot-Ka. Bil. İnş.
San. Tic. Ltd. Şti.

Kullanıcı adı:essiad
Sosyal, eğitim, fuar vb. genel
duyurularımızı derneğimizin twitter
adresinden takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı : essiad

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

Etkinliklerimize ait videoları
youtube adresimizden takip
edebilirsiniz.
Kullanıcı adı: essiad1990

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

Soğutma Dünyası Dergimizin yeni sayısı
hazırlanmaya başlamıştır. Yayınlanmasını
istediğiniz firma haberleri, ürün tanıtımları ve
reklamlar ile ilgili derneğimiz ile irtibat kurabilirsiniz.

Sektörden Haberler
Dünya İklimlendirme Sektörü Daikin Bünyesinde
Faaliyet Gösteren Airfel, İstanbul'daki Bayileri ile
Biraraya Geldi
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bilgilendirirken 13 personelle küçük bir işletme
olarak faaliyete geçen Airfel'in bugün dünya
iklimlendirme sektörünün lideri olan Daikin çatısı
altında çok daha büyük hedeflere doğru ilerlediğini
anlattı.
Daikin Türkiye'nin iddialı hedefleri doğrultusunda
Airfel'in 2013'ü yenilenme yılı olarak ilan ettiğine
dikkat çeken Sayın Önder, "Güvenlik, yüksek
verimlilik, tasarruf ve çevre dostu çözümleriyle
tüketicinin en çok tercih ettiği kombi markalarının
başında gelen Airfel, önümüzdeki süreçte bayileri ile
birlikte büyümeye ve gelişmeye devam edecektir."
dedi.

Airfel'in Yeni Ürünlerini Tanıtıldığı Toplantıda,
Markanın Daikin Çatısı Altında Büyüyen Hedefleri
de Bayiler ile Paylaşıldı
Daikin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Airfel,
İstanbul'daki bayileri ile biraraya gelerek yeni
stratejilerini paylaştı. Kısa bir süre önce logosunu
yenileyen ve Türkiye çapındaki bayilerinde kapsamlı
bir yenileme çalışması başlatan Airfel, Esenler Kültür
Merkezi'nde gerçekleştirilen bu yemekli toplantıda,
İstanbul'da faaliyet gösteren bayileri ile fikir alış
verişinde bulundu.
Airfel/Daikin Ürün Tanıtım ve Bilgilendirme
Toplantısı'na katılarak bir konuşma yapan Esenler
Kaymakamı Sayın Nazım MADENOĞLU, bir dünya
markası olarak Daikin'in başta ihracat olmak üzere
ülke ekonomisine olan katkılarına dikkat çekti.

Toplantıda bir konuşma yapan Airfel/Daikin Esenler
Ana Bayisi İrem Mühendislik Yönetim Kurulu
Başkanı Makine Mühendisi Sayın Mustafa KAPLAN
Airfel markasının kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile
öne çıktığını vurguladı.

SOSİAD TESKON+Sodex Fuarı'na Katıldı
SOSİAD, 1993 yılından
itibaren TMMOB Makina
Mühendisleri Odası
tarafından düzenlenen,
tesisat sektörünün ilk
kongresi TESKON ile
birlikte yapılan SODEX
Fuarına üyelerini temsil
etmek ve dernek
faaliyetleri hakkında
ziyaretçileri bilgilendirmek
amacıyla katıldı.
17-20 Nisan 2013 tarihlerinde İzmir MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleşen fuara
SOSİAD üyesi 5 firma katılarak ürün tanıtımlarını
yaptı. SODEX Fuarında derneğimize göstermiş
olduğu ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.

Daikin Türkiye CEO'su Sayın Hasan ÖNDER ise
yürütülen son çalışmalar hakkında bayileri
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DOSİDER 10. Olağan Genel Kurulu Başarı ile
Gerçekleştirildi

Yönetim Kurulu

Doğal Gaz Cihazları Sanayici ve İş Adamları
Derneğinin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısını 16
Nisan 2013 Salı günü Moda Deniz Kulübü'nde
gerçekleştirdi.

Ömer Cihad Vardan Başkan

Çukurova Isı Yönetim Kurulu Bşk.

Levent Taşkın

Başkan Vekili

Vaillant Genel Müdürü

Süleyman Bulak

Genel Sekreter Teknik Yayıncılık Yönetim Kurulu Bşk.

9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cahit
KÖSE'nin açılış konuşması ile başlayan Genel
Kurul'da; geçmiş döneme ait faaliyetlerin
değerlendirilmesi ve mali tabloların incelenerek,
kabul edilmesinden sonra seçimlere geçildi.

Ayhan Eren

Sayman Üye

Erensan Yönetim Kurulu Üyesi

H. Önder Şahin

Üye

Alarko Carrier Genel Müdürü

Cahit Köse

Üye

E.C.A. / Emas Genel Müdürü

Dr. Celalettin Çelik

Üye

Viessmann Genel Müdürü

10. Dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur
Kurulu, Tanıtım ve Pazarlama Komitesi, Teknik
Komite ve Ankara Komitesi üyelerinin seçimleri
yapıldı.

M. Selman Tarmur

Üye

Bosch Termoteknik Genel Müdürü

Cengiz Önder

Üye

Daikin Yönetim Kurulu Danışmanı

Alper Avdel

Üye

DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi

Seçimlerden sonra yapılan ilk Yönetim Kurulu
toplantısında DOSİDER 10. Dönem Yönetim Kurulu
Başkanlığı'na Sayın Ömer Cihad VARDAN seçildi.

Denetleme Kurulu
Eren İnönü

Maktes / Gökçe

Erkan Mutlu

Alarko Carrier

Kazım Sümer E.C.A. / Elsel

Sektörden Haberler
Türk İklimlendirme Sektörü 2023 Yılı Hedefleri
İçin Projelerine Start Verdi

Türk iklimlendirme sanayi, sektörü 2023 yılı
hedeflerine taşıyacak olan projelerini 14-17 Nisan
2013 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirdiği 6.
çalıştayında belirleyerek, stratejik yol haritasına start
verdi.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)
tarafından düzenlenen ve 150 kişinin bir araya geldiği
İzmir çalıştayında hayata geçirilecek olan projeler
için görev dağılımları gerçekleştirildi.
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Sayın Poyraz, “Sektörümüzün eksik ve zayıf
yönlerini belirledik. Kurumsallaşmada, mühendislikar-ge ve inovasyon, dış ticareti geliştirmek, kamudiğer sektörler ve sektör firmaları arasında
işbirliğinin sağlanması, rekabet gücümüzü arttırma,
üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, üniversiteler,
meslek yüksek okulları ve meslek liselerinde kaliteyi
geliştirmek, uygulamalı eğitimi ve araştırmaları
geliştirmek, paydaşlarla eşgüdüm içinde olmak gibi
konularda eksikliklerimiz mevcut. Sorunlarımızın
üzerine gidip sektörümüzün 2023 yılı hedeflerini
gerçekleştirebilmek adına 33 proje belirledik.
Kapsamlı bir çalışma oldu. Bu çalıştayda 33 projeyi
sektör mensuplarımıza, derneklerimize,
akademisyenlerimize, kurum ve kuruluşlarımızdaki
temsilcilerimize sahiplendirdik. Artık projeleri hayata
geçirmeye başlıyoruz. Projelerin gerçekleşme
oranlarını takip edebilme, aksayan ve eksik yönleri
tamamlayabilmek adına 6 ayda bir bir araya
geleceğiz. Bu kaynaşmayı, dayanışmayı ve bilgi
birikimini sektör menfaatine dönüştüreceğiz” diye
konuştu.
Türk iklimlendirme sektörünün gerek üretim
yelpazesi gerekse hizmet ve örgütlenme açısından
büyük bir sektör olduğunu ifade eden Poyraz, bu
büyüklüğü dünyanın her köşesinde gururla
anlattığını, sektörün hak ettiği noktaya el birliği ile
ulaşacağını sözlerine ekledi.

İklimlendirme Sektörü Vizyon 2023
Stratejik Plan Çalıştayında
Belirlenen Projeler

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki POYRAZ,
Antalya'da başlayan ve hızla devam eden bu sürecin
sektörün geleceği açısından çok önemli ve büyük bir
adım olduğunu vurguladı.
Türk iklimlendirme sektörünün son yıllarda adından
sıkça söz ettirmeye başladığını ve hızlı bir gelişim
süreci içinde bulunduğunu ifade eden Sayın Poyraz,
globalleşen dünyada etkin bir konuma ulaşabilmek
için sektörün pek çok alanda kendini geliştirmesi
gerektiğini vurguladı.

Sektörden Haberler
İklimlendirme Sektörü Vizyon 2023 Stratejik Plan
Çalıştayında Belirlenen Projeler
Sektör Firmalarının Kurumsallaşması için
Projeler:
•Üst yönetimlere yüksek nitelikli farkındalık eğitimi
hazırlanması ve verilmesi,
•Firmalara kurumsallaşma araçları sağlanması,
•Nitelikli bilgi üretiminin ve akademik araştırmaların
teşviki,
Mühendislik, Ar-Ge ve İnovasyonun Gelişmesi
için Projeler:
•Firmaların mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon
ihtiyaçlarını tanımlaması,
•Üniversite Sanayi işbirliğinin tesis edilmesi,
•Teknopark İçinde Üniversite Sanayi İşbirliğini
Kuracak Mühendislik Firması Kurulması,
•Yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi için teşviklerden
etkin faydalanılması.
Dış Ticareti Geliştirmek için İşbirliği ve Rekabet
Gücü Arttırma Projeleri:
•Öncelikle Türkiye pazarının gelişmesi için firma ve
ürün standartlarının yükselmesinin teşviki,
•Pazarlama, veri toplama çalışmalarında ve yeni
pazarlara girilmesi sırasında işbirliği ile arzın
sağlanması,
•Yeni pazarlarda yol açıcı paydaşların oluşturulması
yolu ile talebin yönetimi/geliştirilmesi,
•Rekabet öncesi işbiriliği kültürünün ve bunun
uygulaması olarak kümelenme yaklaşımının etkin
kullanımı,
•Dış pazarlara girecek firmaların, pazar bazında
işbirliği yapması ve maliyet indirme projesi.
MYO/ML'lerde Eğitim ve Uygulamanın Gelişmesi
için Projeler:
•Eğitim sisteminin bilimsel ve katılımcı bir süreç ile
gelişip/değişmesi için lobi yapılması,
•Öğrenci ve gençlerin öğrenme istek ve arzularının
teşvik edilmesi,
•ML ve MYO'ında eğitimin, uygulamanın ve döner
sermaye uygulamalarının yeniden canlandırılması,
•ML ve MYO'larda eğitim görevlilerinin hizmet içi
eğitimlerinin
yenilenmesi, sektörel bilgiler
konusunda eğitim programlarının düzenlenmesi,
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•Sanayi bölgelerindeki ML ve MYO'ları ile bölge
sanayi kuruluşlarının işbirliği içinde çalışması için
model ve projeler geliştirilmesi.
Üniversite Eğitimi, Uygulama ve Araştırma
Geliştirme Projeleri:
•Üniversitelerin akreditasyon konusunda aktif,
çalışması ve ders içeriklerinin sanayinin desteği ile
birlikte geliştirilmesi,
•Akredite mühendis uygulamasının MMO tarafından
başlatılması için iklimlendirme sektörü olarak
talepkar olunması,
•Üniversitelerin sanayi ile işbirliği yapmak üzere
yapılanmasının teşviki,
•Üniversitelerde uygulama çalışmalarının ve
sanayiye yönelik araştırmaların geliştirilmesi,
•Sanayinin çalışanlarına üniversitelerde tez
çalışmaları yaptırmasının teşviki,
•Üniversiteler araştırma konusunda
uzmanlaşacakları alanları seçmeli ve bu konuda
yetkinleşmek adına stratejik planlarını üretmeli,
•Sektörel derneklerin üniversite ile işbirliğini kurması
için teknoparklar'da katalizör rolü oynayacak ve
mühendislik firmaları kurması.
Sektörel Dönüşümün Yönetimi için Projeler:
•Üç seviyeli profesyonelce çalışan network yapının
kurulması,
•Projelerin ve gönüllülüğün yönetimi,
•Finansman sağlayıcı şekilde proje portföyünün
kurgulanması ve finansman yönetimi,
•Projelerin ortak yapılarda yürütülmesi ve hedef
kurum/kuruluşlara yayılması,
•Türkiye'nin genelini ilgilendiren konularda lobi
faaliyetleri yürütülmesi,
•Stratejik planın ilerlemesinin takibi ve güncel
tutulması,
•Hedef pazarların, gelişen teknolojilerin ve fırsatların
izlenmesi ve değerlendirilmesi,
•Dış pazarlara açılım için diğer sektörel derneklerle
işbirliği kurulması,
•Paydaş ilişkilerinin ve işbirliklerinin güçlendirilmesi.
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Sektörden Haberler

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreteri
Sayın Ercüment ÇERVATOĞLU'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü ile ilgili Basın Bültenini Sizlerle Paylaşıyoruz..
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Birlik, Mücadele, Dayanışma
Günü 1 Mayıs'ta Alanlarda Olacak

24 Ocak 1980 ekonomi kararları, 12 Eylül ve
sonrasının emek düşmanı liberal programları, AKP
iktidarı döneminde doruğa ulaşmış bir biçimde
sürmektedir. 10 yılını dolduran AKP iktidarı
döneminde, yeni liberal sosyo ekonomik dönüşüm
programları uyarınca, serbestleştirme ve
özelleştirmeler eşliğinde emek aleyhine bir dizi
düzenleme yapılmıştır. 2003 yılından itibaren
çalışma yaşamıyla ilgili yapılan tüm düzenlemeler,
emeğin ve mühendisliğin aleyhine; işçi sağlığı ve iş
güvenliği normlarının dışında, tamamen sermaye
güçlerinin lehine olmuştur. İş Yasası, İşsizlik
Sigortası Yasası, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Yasası, Türkiye İş Kurumu Yasası,
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, Devlet
Memurları Yasası, Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Yasa, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası söz
konusu düzenlemelerin başında gelmektedir. Kamu
dâhil bütün çalışma yaşamı ve üretim sürecinde
gerçekleşen dönüşümler sonucu, iş-sağlık-sosyal
güvence bütünlüğü parçalanmıştır. İşçi sınıfı ve
bütün çalışanlar esnek üretim ve esnek, güvencesiz
istihdam biçimleri altında yoğun bir sömürüye tabi
tutulmaktadır. Emeklilik koşulları yoksulluğun alt
düzeyleriyle eşitlenmekte, yeni kuşaklar için
emeklilik artık bir hayal olmaktadır.
Sanayinin esnek üretim ve esnek istihdam temelinde
yeniden örgütlenmesi politikaları doğal olarak işçi
sağlığı ve iş güvenliği politikalarına da yansımış ve
bu alan da piyasanın acımasız koşullarına terk
edilmiştir. İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği
uygulamaları daha yerleşmeden geriletilmiş,
dizginsiz piyasacılığın gereksinimlerine göre
düzenlenmiştir. İş kazalarının ve iş cinayetlerinin
sürekli olarak artması, kısaca işçi sağlığı ve iş
güvenliği politikalarındaki yapısal sorunların tamamı,
s e r m a y e n i n a z a m i k â r, a z a m i s ö m ü r ü
politikalarından kaynaklanmaktadır.
Neo liberal değişimin ruhunu yansıtan son Ulusal
İstihdam Stratejisi de bundan sonra yapılacak tüm
düzenlemelere parça parça sızarak esnek,

güvencesiz çalışma biçimlerini her düzeyde
yaygınlaştırma yönünde bir işlev üstlenmiştir. Bu
strateji uyarınca geçici-kiralık işçilik uygulamasına
geçilecek, özel istihdam büroları yaygınlaştırılacak,
kıdem tazminatları budanacak, “bölgesel asgari
ücret” uygulaması yoluyla asgari ücret geriletilecek,
Doğu ve Güneydoğu bölgeleri yeni emek-yoğun
ucuz işgücü sömürüsünün alanı olacak, 25 yaş altı
yeni genç işçiler güvencesiz ucuz emek sömürüsüne
tabi tutulacaktır.
Siyasi iktidar, kapitalizmin yeni birikim politikalarının
gereksindiği ucuz ve yedek emek gücü ordularını
oluşturmayı çocuklara kadar yaymış, 4 + 4 + 4 eğitim
uygulamasıyla hem sermayenin gereksinimleri hem
de gericiliğin ideolojik-kültürel dünyası
doğrultusunda bir adım daha atmıştır. Mesleki eğitim
esprisi, bugün sermayenin daha fazla ucuz emek
sömürüsü politikasının bir aracı olmuştur.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası bu gerçeklere
karşı, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma
günü olan 1 Mayıs'ta alanlarda yerini alacak, bütün
emekçilerin başka bir dünya ve Türkiye özlemini
paylaşacaktır.
Ercüment ÇERVATOĞLU
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Sekreteri
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İmeksan, İEÜ İzmir Bilimpark-Teknokent'e Ortak
Oldu
İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası
öncülüğünde, toplam 16 kurumun ortaklığı ile
kurulan "İzmir Bilimpark", düzenlenen basın
toplantısıyla tanıtıldı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir
Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın
Ekrem DEMİRTAŞ ile İzmir Ekonomi Üniversitesi
Rektörü Sayın Prof. Dr. Tunçdan BALTACIOĞLU'nun
ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, “İzmir
Bilimpark” ortakları da katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Sayın
Demirtaş, Türkiye'nin küresel bir güç haline geldiğini
belirterek, dünya kenti olmayı amaçlayan İzmir'in
hedefinin Bilişim Kenti ve Ar-Ge merkezi olması
gerektiğini vurguladı. Türkiye'de 43, İzmir'de ise
sadece bir teknopark olduğunu hatırlatan Sayın
Demirtaş, “Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Nihat
ERGÜN'ün desteği ile tarım ağırlıklı bir teknopark
kurduk. İTOB'da kurulacak olan İzmir Bilimpark'ı en
kısa sürede hayata geçirerek bir çekim merkezi
yaratmak istiyoruz. İzmir Bilimpark, kurulduğu yerde,
İzmir'in en verimli ovasına bakıyor. Batısında İzmir'in
su havzası olarak bilinen Tahtalı Barajı var. Bölgede
organik tarım yapılıyor. İzmir Bilimpark, gerçekten
ismine uygun bir coğrafyada yer alıyor” diye konuştu.
İzmir Bilimpark'ın en büyük ortağının yüzde 35 pay ile
İzmir Ekonomi Üniversitesi olduğuna dikkat çeken
Sayın Demirtaş, “Türkiye'nin en gözde kuruluşları
ortaklarımız oldu. Gazi Teknopark'ın büyük desteğini
gördük. İTOB- Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Ticaret
Odası, İzmir Ekonomi Holding AŞ, büyük ortaklarımız

arasında. Yeni ortaklarımız da olacak. Dışarıya
kapalı değiliz. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin
payından katılmak isteyenlere pay vereceğiz.
Başarılı işletmelerle birarada olması büyük avantaj.
İlgilenenlerin www.izmirbilimpark.com.tr adresine
başvurularına bekliyoruz. Şu an birkaç başvuru
alınmış durumda. Teşvikler var, yazılım ve Ar-Ge
faaliyetlerinden elde edecekleri kazançlar 10 yıl süre
ile vergiden muaf olacak. Klasik bir teknopark
olmayacak. Sadece devletin verdiği teşviklerden
yararlanan bir teknopark olmak istemiyoruz. İzmir
Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası desteği
ile yatırımcılara ve büyümük isteyenlere kuluçka
merkezi oluşturacağız” dedi.
2013 yılında İzmir Bilimpark'ın hizmete açılmasının
planlandığını da söyleyen Sayın Demirtaş, “Toplam
2
2
22 bin 897 m alanda kurulacak. İlk etapta 2.500 m
kapalı alana sahip bina yapılmasını planlıyoruz. Yılın
ilk yarısında temeli atarak, 2013 yılı sonunda da
hizmete açmayı hedefliyoruz. Projemizin büyümesi
durumunda 159.272 m2 rezerv alanı bulunuyor.
Dolayısıyla büyütebiliriz. Şu an ne su ne telefona
ihtiyacı var. Ortaklarımızdan alacağımız güçle hızla
büyüyeceğiz. İmkanlarımız olursa risk sermayesini
de bu teknopark çatısı oluşturmak istiyoruz” dedi.
İzmir'deki ikinci teknoparkın hayata geçtiğini
vurgulayan Rektör Sayın Prof. Dr. BALTACIOĞLU
“Genç bir üniversite olmamıza rağmen birçok devlet
üniversitenin önünde bir Teknopark kurma başarısı
gösterdik. Asıl amacımız sanayi ile birlikte
çalışabilmeleri. Bilim sadece üniversite çatısı altında
kalmamalı” dedi.
İzmir Bilimpark Ortakları
İzmir Ekonomi Üniversitesi (%35), İTOB Organize
Sanayi Bölgesi (%30), İzmir Ticaret Odası (%10),
İzmir Ekonomi Holding AŞ (%9), Gazi Teknopark
(%5), Ege Üniversitesi (%1), İzmir Ticaret Borsası
(%1), Ege İhracatçı Birlikleri (%1), Özgörkey Gıda
Ürünleri San. ve Tic. AŞ (%1), İMEKSAN (%1), Selen
Kimya ve Tic. Ltd. Şti (%1), POLİMEK (%1), KÜTAŞ
(%1), Kod-A Bilişim San. Tic. AŞ (%1), Vardarcı
Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (%1), Demirtaş
Gıda İnş. Org. Danış. San ve Tic. Ltd. Şti (%1)
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11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Başarı
ile Tamamlandı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın (MMO) on
birincisini düzenlediği 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi (TESKON) ve Teskon+ Sodex-Fuarı 17-20
Nisan 2013 tarihleri arasında İzmir'de MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen törenle
gerçekleştirildi. Dört gün süren kongrenin ana teması
“Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre ve
Ekonomi” olarak belirlendi.
Kongrenin açılış konuşmaları, MMO İzmir Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet
ÖZSAKARYA, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı
Sayın Prof. Dr. Gülden Gökçen AKKURT, SODEX
Fuarcılık Adına Hannover Messe Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Murat DEMİRTAŞ, MMO Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Ali Ekber ÇAKAR, TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet SOĞANCI,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Sayın Prof.
Dr. Mustafa GÜDEN ve sektör dernekleri temsilcileri
tarafından yapıldı.
Kongre boyunca 8 sempozyum, 4 seminer, 4
çalıştay, 16 kurs ve 1 panelin yanı sıra teknik
oturumlar, konferanslar, sabah toplantıları ve sosyal
etkinlikler gerçekleştirildi. Kongre ile birlikte
eşzamanlı düzenlenecek Teskon+Sodex Fuarı ise,
havalandırma, soğutma, iklimlendirme ve tesisat
alanında ürün ve hizmet üreten önemli firmaları bir
araya getirildi.

MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Mehmet ÖZSAKARYA “Bugün 4 binden fazla
meslektaşımızın çalışma yürüttüğü Tesisat
Mühendisliği disiplini, yaşamımızın her alanında
farkına varmadan yararlandığımız koşulların
yaratıcısıdır. Ancak 1990'lı yıllarda ilk TESKON'u
düzenlemek için yola çıktığımızda, bu disiplinin
önemi yeterice kavranamamaktaydı. Yaşamın
giderek çok katlı, büyük hacimli yapılara taşındığı ve
bu yapılarda konforlu bir yaşamı tasarlamak
noktasında tesisat mühendisinin sorumluluğunun ve
öneminin arttığı yıllarda çıktığımız yolda, bugün 11.
kongremizi düzenliyor olmanın gurur ve mutluluğunu
yaşıyoruz.
Önemli bir sunum, tartışma, eğitim ve bilgi paylaşım
platformu olan kongremizin ana temasını belirlerken,
dünyamızın ve ülkemizin çevresel ve ekonomik
durumunu, enerji görünümünü göz önünde
bulundurarak yola çıktık. Konfor koşullarından ödün
vermeden, çevresel etkileri ve maliyetleri en aza
indirgeyerek binaların enerji tüketimlerini azaltıp sıfır
enerjili binalara ulaşma, hatta enerji fazlasını satarak
pozitif enerjili bina olma hedefi ile "Sürdürülebilir
Bina" kavramı ülkemizin de gündeminde yer
almakta. Buradan yola çıkarak ve “kentsel dönüşüm”
adı verilen ve ülkemizin yapı stokunun çok büyük
kısmının yenileneceği bir sürecin eşiğinde
olduğumuz gerçeğini de göz önünde bulundurarak
TESKON 2013'ün ana temasını "Yarının Binaları:
Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi" olarak belirledik.”
dedi.

ESSİAD
e-bülten

Sektörden Haberler
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr.
Gülden Gökçen AKKURT ise, kongre çalışmalarının
titizlikle yürütüldüğüne işaret ederek, “Her
düzenlenişinde daha fazla katılımcı, daha fazla
bildiri, daha fazla eğitimin yer aldığı kongrenin
başarısı sadece titizlikle hazırlanmasında değil,
Türkiye için Tesisat Mühendisliği'nin öneminin 20 yıl
önce doğru bir şekilde tespit edilmiş olmasından ve
sektörün kongreye sahip çıkmasından
kaynaklanmaktadır.” şeklinde konuştu.
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Ekber
ÇAKAR “20 yıldır tesisat mühendisliği alanındaki
bütün gelişmeleri irdeleyen kongremiz, 158 konu
başlığıyla bugüne kadarki en geniş program içeriğine
ulaşarak kendi başarı çıtasını bir kez daha aşmıştır.
Kongremizin 20. yılında süreklilik içinde ulaştığı dev
boyutu sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyuz.
Dünden bugüne bu kongreye yönelik emek ve katkısı
bulunan herkese teşekkür ediyor, emeklerine sağlık
diyoruz.
Kongrelerimiz, özetle, tesisat mühendisliği alanında
uzman mühendislik, enerji verimliliği, imar mevzuatı,
yapı denetimi, disiplinler arası işbirliği, mesleki
akreditasyon, tesisat mühendisliğinde personel
belgelendirmesi, AB teknik mevzuatı,
meslektaşlarımızın çıkarları, Ar-Ge çalışmaları,
binalarda enerji performansı yönetmeliği konularını
meslek ve kamuoyu gündemine taşıyan bir platform
olarak tarihe geçmiştir.
Bu kongrelerde üretilen-paylaşılan bilgi ve teknoloji,
20 yıldır meslek alanımızın ve sektörün gelişmesine,
halkımızın daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz
mekanlarda ve kentlerde yaşamasına hizmet
etmektedir.
Enerjide Kamusal Planlama ve Yerli Kaynak
Kullanımı Gerekli
Ülkemiz enerji temini açısından, ders almamızı
zorunlu kılacak kadar yüksek oranda dışa bağımlıdır.
Enerji tüketiminin yüzde 30'unu petrolle karşılayan
ve ithal petrol bağımlılığı yüzde 93 olan ülkemiz bu
durumdan hayli etkilenmektedir. Artan enerji
ihtiyacımızın ucuz, sürekli ve güvenli bir şekilde
karşılanmasında yaşanan sıkıntılar, ülkemizin en
önemli problemlerinden biridir. Bunun en önemli
nedeni, stratejik bir planlama anlayışının olmaması,
ithal doğalgaza dayalı elektrik enerjisi üretim
tesislerinin teşvik edilmesi, kamunun enerji
yatırımlarından çekilerek, zengin linyit
rezervlerimizin ve hidrolik kaynaklarımızın
değerlendirilmemesi ve bu alanlara yatırım
yapılmamasıdır. Rüzgâr, jeotermal, güneş gibi yeni
ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın yeterince
değerlendirilememesidir.

Sorunların çözümü kamusal planlama ve yerli
kaynak kullanımını esas alan enerji politikalarının en
geniş katılımla oluşturulup uygulanmasından
geçmektedir. Bu politikalarda enerji verimliliği özel
bir yer tutmalıdır.
Sanayide yıllık enerji kaybımız en az 5 milyon ton
eşdeğer petroldür. Bina, ulaşım ve elektrik
sektöründeki kayıplarla birlikte enerji israfı korkunç
rakamlara ulaşmaktadır. Sanayide yüzde 20,
ulaşımda yüzde 15, binalarda yüzde 30'u aşan bir
tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyel
önemsenmelidir. Enerji verimliliğinin daha
etkinleştirilmesi, kurumlardaki kadroların
güçlendirilmesi, genel ve sektörel hedeflerin ve
eylemlerin belirlenmesi, halkın ve sanayicinin enerji
verimliği önlemlerini uygulamak üzere finansman ile
teşvik edilmesi, mevzuatın bürokratik güçlükler
getiren uygulamalarının düzeltilmesi ve tüm bu
çalışmaların yerli mühendis ve mimarlar tarafından
yürütülmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
İklimlendirme Sektörü Dışa Bağımlı
Isıtma, soğutma, havalandırma-klima ve tesisat
sistem ve elemanlarından oluşan iklimlendirme
sektörünün mevcut durumuna baktığımızda,
sektörün yaklaşık olarak yüzde 80'inin KOBİ
niteliğindeki işletmelerden oluştuğu görülmektedir.
Sektörün üretim değeri 2012'de 5,3 milyar TL, katma
değer 1,6 milyar TL'dir. Üretimin imalat sanayi
içindeki payı binde 82'dir. 2012 yılı sektör ithalatı 3,6
milyar TL, ihracatı 2 milyar TL; ihracatın ithalatı
karşılama oranı ise yüzde 56'dır.
Hammaddede dışa bağımlılık (yüzde 29,3), düşük
katma-değer (yüzde 31,5) , GSMH içinde % 0,65
(binde 65) olan Ar-Ge ve inovasyon altyapısının
gelişmemiş olması, ara mal üretimindeki yetersizlik,
ara mesleki eleman ihtiyacı, markalaşma ve patent
sayısındaki düşük düzey, kayıtdışı oranının yüksek
olması ve haksız rekabet, üniversite-sanayi
işbirliğinin koordinasyonu ve ortak çalışmaların
yeterli olmaması, sektörün başlıca sorunları
arasındadır. Ülkemizin kaynaklarının küresel
güçlerin baskısından bağımsız bir şekilde
değerlendirilmesi; bilimi ve teknolojiyi esas alan, ARGE ve inovasyona ağırlık veren, yerli yatırımcıyı
özendiren ve koruyan, devletin ekonomideki
yönlendiriciliğini artıran, dış girdilere bağımlı
olmayan, sosyal devlet anlayışı temelinde istihdam
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istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören
politikalar gerekmektedir.” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet
SOĞANCI ise, sözlerine “Burada bizleri buluşturan
arkadaşlarıma, Düzenleme ve Yürütme Kurulumuza,
görüşlerini bizimle paylaşacak bilim insanlarına,
uzmanlara, Makina Mühendisleri Odamıza ve İzmir
Şubesi'nin yöneticilerine, çalışanlarına, emeği geçen
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diyerek
başladı ve özetle şöyle konuştu:
“Birliğimiz, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlarda ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir
plancıları temsil etmektedir. Onların hak ve
çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve
geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini
sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına
kullanmalarının zeminini yaratmakla görevlidir. Bu
anlayışla TMMOB meslek alanları üzerinden Türkiye
gerçeklerini okumak ve toplumu bilgilendirmek, bu
politikaların toplum yararına düzenlenmesi için
öneriler geliştirmek ve bunların yaşama geçirilmesi
için mücadele etmek zorundadır.
Elbette bu anlayış bizi zaman zaman siyasal
iktidarlarla karşı karşıya getirmektedir. Son dönemde
gündeme gelen meslek örgütümüze yönelik yeniden
yapılandırma çalışmaları, örgütümüzü
işlevsizleştirmeye yönelik yasal düzenlemeler de
bunun bir göstergesi. Ama bizim örgütümüz 60 yıla
yakın birikimi ile bu saldırılara karşı duracak ve
eğilmeyecek yeterliliktedir. Gündeme gelen TMMOB
yasa değişikliğine karşı yürüttüğümüz mücadelede
yanımızda olan, imza kampanyamıza katılan tüm
arkadaşlarıma buradan bir kez daha teşekkür
ediyorum.
Mühendislikte UzmanlıkTartışması Önemli
Tesisat mühendisliği, makine mühendisliğinin temel
disiplinlerinden biridir. Sektörün sorunlarının tespiti,

çözümlerinin ne olabileceğinin her yönüyle
tartışıldığı kongrelerimiz sayesinde, bu ülkede
tesisat mühendisliği kavramı anlamlı bir yere
oturmuş ve görünür, bilinir bir aşamaya gelmiştir. Bu
kongrelerimizde sunulan bildiriler, kongrelerimizde
yapılan kurslar ve seminerler ile tesisat mühendisliği
alanında bilgiler tüm tesisat mühendisleri için
erişilebilir ve ulaşılabilir olmaktadır. Bugün odamız
yayını olarak tesisat mühendislerinin kullanımına
sunulan kitaplarımızın karar alma süreçleri tesisat
kongrelerimiz aracılığı ile gerçekleşmiştir. Tesisat
mühendisliği kongreleri olmasaydı belki de
"mühendislikte uzmanlık" kavramı üzerine bu kadar
kapsamlı tartışma olanağı bulunamayacaktı.
Tesisat kongrelerimizin temel amacı tesisat
mühendisliğinin ülkemizdeki gelişimine katkı
sağlamaktır. Tesisat mühendisliği ve etkileşim içinde
olan diğer alanlarda, yeni bilgi ve teknolojinin
paylaşılması, yaygınlaşması; tesisat
mühendisliğinin temel ve uygulamalı alanlarında
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve
tartışılması bu kongrelerimizin temel hedefleridir.
Sanayileşme, kırdan kente göç ile birlikte giderek
artan şehirleşme ve çok katlı binalarda yaşama
anlayışının hakim olduğu böyle bir dönemde yaşam
konforunun ve kalitesinin artırılması için tesisat
mühendisliği alanında yapılması gerekenlerin
tartışılacağı bu seneki kongremizin konusu da
"Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi"
olarak belirlenmiş. Konunun uzmanlarınca her
açıdan tartışılacağı kongremizin başarılı geçeceğine
inancım tamdır.
Uluslararası standartlarda gerçekleşen bir
organizasyon olarak tesisat mühendisliği kongreleri
her seferinde kendi başarı çıtasını aşarak bugünlere
gelmiştir. Bu çalışmayı bugünlere taşıyan
arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.
Gençlik Geleceğimizdir
TMMOB için çok önem taşıyan bir konuyu daha
burada sizlerle paylaşmak istiyorum. TMMOB'nin
41. ve 42. Genel Kurullarında kararı alınan ve son
yıllardaki en önemli projelerinden biri olan Öğrenci
Evi ve Sosyal Tesisleri'nin inşaatı hızla ilerliyor.
Binamızın açılışını Sevgili Başkanımız Teoman
Öztürk'ün ölüm yıldönümü olan 11 Temmuz 2013
tarihinde hep birlikte gerçekleştireceğiz.
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Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerimizin inşaatı bugüne
kadar odalarımızın katkıları ve arkadaşlarımızın
yoğun çabaları ile yürüdü. Şimdi gelinen bu günde
öğrenci evimizin hepimizin, hepinizin maddi
d e s t e ğ i n e i h t i y a c ı v a r. Ç ü n k ü " G e n ç l i k
geleceğimizdir" sözünden hareketle, aydınlık yürekli
aydınlık beyinli mühendis, mimar, şehir plancısı
adayı arkadaşlarımızın en iyi şekilde yetişebilmesi
için, Öğrenci Evimizin önemini çok iyi biliyoruz.
Birlikte hayalini kurduğumuz Öğrenci Evimiz için birer
tuğlayı hepimiz ayrı ayrı koyarak, bu yapıyı hep
birlikte yükselteceğiz, bitireceğiz. Hepinizin desteği
çok değerli bunu hatırlatmak istedim” diye konuştu.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Sayın Yönetim
Kurulu Başkanı Bahri TÜRKMEN ise; tesisatlar
vasıtasıyla sağlanacak tasarruf çalışmalarına
dünyanın birçok ülkesinde devlet teşviki
sağlandığına dikkat çekerek, Türkiye'de de enerji
tasarrufu çalışmalarının geliştirilmesi doğrultusunda
teşvik uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerektiğini
söyledi.

TESKON Açılış Konferansında İklim ve Enerji
Politikaları Konuşuldu

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
kapsamında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Salonu'nda düzenlenen konferansa
"Küresel İklim Değişikliğinin Yaşamsal Mekânlara
Yansımaları" başlıklı bir sunumla katılan Sayın Prof.
Dr. Mikdat KADIOĞLU, mevcut şehirleşmenin
politikasının yarattığı sorunlara dikkat çekti.
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Sayın Kadıoğlu, "Mevcut şehirleşme ile yağmur
toplama imkânımızı ortadan kaldırıyoruz. Baraj
havzalarına kentler kuruyoruz" dedi.
Değişen yağış sisteminin, şehir sellerinin artışına
neden olduğunu belirten Sayın Kadıoğlu,
"Türkiye'de de durum böyle. Yolların yağmur drenaj
sistemleri geçmiş dönemlerdeki yağışlara bakılarak
yapılıyor. Mühendisler, iklim değişikliğini dikkate
alarak çalışma yapmıyorlar" şeklinde konuştu.
Meteorolojik afetlerden kaynaklanan ekonomik
kayıpların katlanarak arttığını, bu afetlerin
gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu güçlendirdiğini
ve Türkiye`deki durumun da böyle olduğunu
söyleyen Sayın Kadıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye, enerjide yüzde 75 oranında dışa bağımlı.
Enerjiyi, iklimi değiştirmeyecek ve cari açığı
büyütmeyecek şekilde kullanmalıyız. Yurttaş olarak
az tüketip, az kullanıp geri dönüştürmeliyiz. Bu
konuda herkes başkasına bakmadan kendi üzerine
düşeni yapmak zorundadır."
Sayın Kadıoğlu`nun ardından "Türkiye`nin Enerji
Görünümü-Nisan 2013" başlıklı sunumunu
gerçekleştiren Odamız Enerji Çalışma Grubu
Başkanı Sayın Oğuz TÜRKYILMAZ, konuşmasında
Türkiye`de enerji alanında büyük bir plansızlığın
olduğunu ve bunun birçok olumsuz sonucuyla karşı
karşıya kalındığını belirtti. Türkiye`nin enerjide
büyük oranda dışa bağımlı olduğunu hatırlatan
Kadıoğlu, "Artan dışa bağımlılığa bağlı olarak daha
yüklü enerji girdileri ithalatı faturaları ile
karşılaşıyoruz" dedi.
Geçmişte, enerji sektöründe 'kamu tekeli`nin kötü
olduğu yönünde söylemler olduğunu, ancak bugün
sektörün büyük oranda özel tekellere devredildiğini
vurgulayan Sayın Türkyılmaz, "Özelleştirme
sonucunda fiyatlar daha fazla artacak. Bu iktidar
döneminde doğalgaz fiyatı yüzde 200,8 oranında
arttı ve iktidar, bu artışı dolardaki artışa bağladı.
Oysa bugün 1,8 lira olan dolar, 2002 yılında 1,6 lira
düzeylerindeydi" şeklinde konuştu. Türkiye`nin
doğalgaz konusunda büyük oranda İran ve
Rusya`ya bağımlı olduğunu ve bu durumun büyük bir
bağımlılık göstergesi olduğunu ifade eden
Türkyılmaz, yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımının önemine işaret ederek, "Türkiye`de
güneşi değerlendirmek için ülke yüzölçümünün
yüzde 1,5'unun ayrılması ülke enerji ihtiyacının
karşılanmasına büyük katkı yapacaktır. Durum,
rüzgâr için de aynı şekilde" dedi.
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11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGESİ
TESKON 2013
Sonuç Bildirgesi
İlki 1993 yılında düzenlenen, 20 yıllık bir birikim ve
geleneği olan, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi 17-20 Nisan 2013 tarihleri arasında
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir
Şubesi yürütücülüğünde İzmir'de düzenlenmiştir.
Kongre ile birlikte paralel tasarlanan
TESKON+SODEX fuarı da Hannover Messe Sodeks
Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde
gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar etkinliklerinin
tamamı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde
bulunan 9 salon ve fuar alanında gerçekleştirilmiştir.
Kongre 16 kurum ve kuruluş ile 15 üniversite
tarafından desteklenmiş olup, kongre boyunca
toplam 53 oturumda 165 adet bildiri sunulmuştur.
Kongre sırasında toplam 8 sempozyum, 6 seminer,
16 kurs, 1 panel, 4 çalıştay, 2 açılış konferansı ve 2
sabah toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kongre ile
paralel düzenlenen
TESKON+SODEX Fuarına
toplam 1760 m2 net stand alanında, sektörde ürün ve
hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 144 kuruluş
katılmıştır. Kongreyi 1450'si kayıtlı delege olmak
üzere, 3200'ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman
ile üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi
öğrencisi izlerken, fuar 6700'ü aşkın kişi tarafından
ziyaret edilmiştir.
Her Kongre, bir öncekinden daha fazla katılımcı,
bildiri, kurs, seminer, sempozyum, oturum sayısına
ulaşmayı hedefler. TESKON 2013 de bu hedefe
ulaşmış ve bu güne kadar düzenlenen en kapsamlı
kongre olmuştur.
Oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki
bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile
sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı,
bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler
sunulmuştur. Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar başlıklı
oturumlarda, tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda
uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya
deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken,
seminer ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte
yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışılmıştır.
11. Kongre; bina fiziği, binalarda enerji performansı,
yüksek performanslı binalar, jeotermal enerji, iç hava
kalitesi vb. alanlarda disiplinler arası ortak
çalışmaların sunulduğu önemli bir platform haline
gelmiştir.

Kongrede gerçekleştirilen oturumlar aşağıda
belirtilmiştir.
SEMPOZYUMLAR: 8 adet
1.Binalarda Enerji Performansı
2.Bina Fiziği
3.İç Hava Kalitesi
4.Soğutma Teknolojileri
5.Termodinamik ve Tesisat
6.Isıl Konfor
7.Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Isı Pompaları
8.Yüksek Performanslı Binalar
SEMİNERLER: 6 adet
1.Jeotermal Enerji
2.Yangın Tesisatı Sistemlerinde Yeni Gelişmeler
(Metro ve Tünellerde Söndürme ve Duman Kontrol
Sistemleri)
3.Yalıtım
4.Su'dan Havaya Enerji Değişiminde İndüksiyon
Cihazları ve Soğuk Tavan (Chilled Beam)
Uygulamaları
5.Etkili ve Verimli Sunum Teknikleri
6.Etkili Makale/Bildiri Hazırlama Teknikleri
KURSLAR: 16 adet
1.İklimlendirmenin Temel Prensipleri, İç Hava
Kalitesi Standartları
2.Su Şartlandırma
3.Mutfak Havalandırması
4.Isı Kaybı/Kazancı Hesabında Ekserji Bazlı Yeni
Yaklaşımlar: Yarının Binalarının Ekserjetik ve
Eksergoekonomik Bakımdan Optimum Tasarımı
5.Binalarda ve Sanayide Enerji Verimliliği
6.Medikal Gaz Tesisatı
7.Sistem Seçimi
8.HAP (Hourly Analysis Program)
9.Akustik Tasarım
10.Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama
Esasları
11.Temel ve Uygulamalı Psikrometri
12.Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi
13. VAV Sistemlerinin Seçimi ve Bina Otomasyon
Sistemlerinde Kontrolü
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14.Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama ve Devreye Alma
İşlemleri
15.Soğuk Depo İşletmesi
16.Soğutma-Klima Sistemlerinde Bakım ve Arıza
Bulma Teknikleri
ATÖLYE ÇALIŞMALARI: 4
1.Kurutma Sistemleri
2.Proje Tasarım Süreci
3.Yenilenebilir Enerji ve Yerli Sanayi - Güneş
Enerjisi
4.Çok Disiplinli Tasarımcı Teknik Müşavirlik
Firmalarının Oluşumu
Kongre açılış oturumunda Mikdat Kadıoğlu, "Küresel
İ k l i m D e ğ i ş i k l i ğ i n i n Ya ş a m s a l M e k a n l a r a
Yansımaları" ve Oğuz Türkyılmaz ise "Türkiye'nin
Enerji Görünümü-2013" başlıklı sunumları
gerçekleştirmişlerdir.
Kongrede gerçekleştirilen tek panelde, ülke
gündeminde önemli bir yer tutan, "Yarının Binaları:
Kentsel Dönüşümde Enerji, Konfor, Çevre ve
Ekonomi" başlığında ilgili konu ayrıntıları ile bakanlık,
oda, üniversite ve sektör temsilcileri paydaşlarınca
tartışılmış olup somut görüş ve öneriler üretilmiştir.
Kongre kapsamında düzenlenmesi geleneksel hale
gelen sabah kahvaltısı toplantılarında, "EHİS
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Çalışmaları" ve
"İklimlendirme Meclisi Faaliyetleri" konuları ele
alınmıştır. Bu toplantılara başta Kongre Düzenleme,
Yürütme ve Danışmanlar Kurulu Üyeleri olmak
üzere, Oturum Başkanları ile sektör dernekleri
temsilcileri etkin bir katılım sağlamışlardır.
Kongre sonucunda aşağıdaki konuların
kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
1.11. Kongrenin düzenlendiği dönemde devlet eliyle
başlatılmış olan Kentsel Dönüşüm çalışmaları,
hedefleri bakımından Türkiye Cumhuriyet tarihinin
en kapsamlı yapılaşma hamlesidir. Yaklaşık 7 milyon
konutun yenileneceği ve 20 milyondan fazla
vatandaşımızın etkileneceği varsayılan bu hamlenin,
enerji, konfor, çevre ve ekonomi bakımından
hedeflerinin oluşturulması zorunludur. TOKİ eliyle
gerçekleştirilen yapıların, yapı denetimi ve enerji
verimliliği başta olmak üzere birçok yasal
mevzuattan muaf tutulması nedeniyle
sektörümüzün, bu yapıların sağlığı ve güvenliği
konusunda ciddi kaygıları olduğu ifade edilmiştir.
Kentsel dönüşüm çalışmaları; geleceğin sağlıklı,
güvenli, enerjiyi verimli kullanan, çevreye en az zarar
veren, konforlu yapılarını oluşturma stratejisiyle,
uzman kesimlerce çok yönlü olarak ele alınması
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gerekmektedir. Bu nedenle yapılacak çalışmaların
temel ilkeleri ve işleyişi açısından ülke genelinde
tartışmaların yaygınlaştırılması, bilimin, tekniğin,
ilgili kurum ve kuruluşların ve en önemlisi halkın
karar süreçlerine katılması çok önemlidir.
2.Bir önceki Kongrede Binalarda Enerji Performansı
yazılımı BEP-TR'nin sorunları dile getirilerek yeni bir
yazılımın gerçekleştirilmesi önerisi yapılmış ve bu
konudaki tartışmalar 11. Kongre'de de sürmüştür.
Önceki versiyonda yaşanan sorunların
tekrarlanmaması için, yeniden hazırlanmakta olan
BEP-TR'nin sürümünün yapılmadan önce
geçerliliğinin kanıtlanması için gerekli standart
testlerin yapılması gereklidir.
3.Tüketicinin korunması için piyasa denetiminin
sağlanması, üretim kalitesinin artırılması, Ar-Ge
faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, ülkemizde
enerji verimliliği çalışmalarının vazgeçilmez bir
parçası sayılan akredite edilmiş test ve
belgelendirme laboratuvarlarının eksikliği bir önceki
Kongre'de dile getirilmişti. 11. Kongre'de ESSİAD
tarafından kurulması çalışmaları başlatılan “EHİS
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Çalışmaları”
önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiş olup farklı
alanlarda da benzeri laboratuvar ve test
merkezlerinin kurulması gerektiği vurgulanmıştır.
4.Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yoğun katılım
ile kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve
belgelendirme çalışmalarında Makina Mühendisleri
Odası'nın yanı sıra sektör dernekleri ve üniversiteler
de bu süreçlere katkı koymalı ve bu alanda
uygulamalı eğitim merkezleri hayata geçirilmelidir.
5.Ülkemizde hastane hijyenik alanlarının klima ve
havalandırma tesisatı, test, devreye alma ve bakımı
konusunda zorunlu bir norm olmaması, bu alanda
keyfi uygulamalara yol açmakta ve sağlığa aykırı
hastaneler ortaya çıkmaktadır. Bu alanda Odamız
tarafından önerilen standart taslağı hazırlık
çalışmaları ilgili kurumların da destekleri alınarak bir
an önce standart olarak yayınlanmalıdır.
6.Jeotermal arama faaliyetleri ağırlıklı bir
dönemden, üretim ağırlıklı bir döneme geçme
aşamasında olan Türkiye'de 2006'da 17 MWe olan
kurulu güç 2012 sonunda 8 kat artışla 166 MWe'a
ulaşmıştır ve önümüzdeki iki yıl içinde 350 MWe'a
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Faaliyetlerde ve
kurulu kapasitelerdeki hızlı artışla birlikte teknolojik,
yasal ve çevreyle ilgili altyapı eksiklikleri ve sorunları
görünür hale gelmektedir. Yakın zamana kadar
jeotermal kaynaklı bölgesel ısıtma sistemlerinde
karşılaşılan kaynak yetersizliği, sahaların veriminin
düşmesi ve soğuması gibi sorunların hızlı bir
büyüme gösteren jeotermal kaynaklı elektrik üretim
sektöründe de görülmesinden endişe edilmektedir.

Sektörden Haberler
Enerji üretim tesislerinin, jeotermal rezervuar
potansiyeli ile uyumlu ve sürdürülebilir bir büyüklükte
seçilmesi gerekir. Anayasamıza göre Devletin hüküm
ve tasarrufu altında olan jeotermal kaynaklar,
binlerce paraçaya bölünmüş ve önemli bir kısmı
devlet tarafından işletmecilere devredilmiştir. Birbiri
ile iç içe olan bu kaynaklarda sürdürülen tüm
faaliyetler, komşu tesise ve kaynağın kendisine zarar
verebilmektedir. Bu konuda mahkemelere davalar
açılmaya başlanmıştır.
Ancak, çözüme ilişkin bir yasal düzenleme
bulunmamaktadır. Kaynağın bütünlüğünü koruyacak
ve optimum verimin elde edilmesini sağlayacak
çözüm önerilerine gereksinim bulunmaktadır.
Jeotermal enerji seminerinde bu konuda
“birimleştirme” olarak adlandırılan çözüm önerileri
genişçe tartışılmıştır.
Jeotermal Enerji Semineri; jeotermal teknolojilerdeki
yenilikleri, uygulamaları, bilimsel çalışmaları
tartışırken, endüstri-kamu-üniversite paydaşlarını
biraraya getirerek, sektörün bilinçlenmesine ve
gelişmesine katkı sağlayan bir platform olarak
görevini başarıyla tamamlamıştır.
7.Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde yapılan
araştırmalar, mekanik havalandırma tesisatları
olmayan okullarda iç hava kalitesinin düşük
olduğunu ve bunun sonucunda astım ve astıma bağlı
sağlık problemlerinin (öksürme, boğazda kızarıklık,
yorgunluk, baş ağrısı vb.) daha fazla olduğunu
göstermektedir.
Günümüzde, hava kalitesinin yeterli olmaması
nedeniyle artan astım vakaları ve bulaşıcı hastalıklar
okullardaki devamsızlığın ana nedenidir. İç hava
kalitesinin uygun olmaması sağlık problemleri
doğurduğu gibi, öğrencilerin akademik
performansını da etkilemektedir. Düşük iç hava
kalitesi dikkati azaltmakta beyin aktivitelerini negatif
yönde etkilemektedir. İç hava kalitesi yüksek olan bir
okulda, sınavlardaki başarıların, iç hava kalitesi kötü
olan okullara göre %14-15 daha yüksek olduğu
görülmüştür.
Ülkemizde sınıflardaki öğrenci sayılarının daha fazla
olması iç hava kalitesinin bozulmasını ve sebep
olduğu olumsuzlukları da hızlandırmaktadır. Milli
Eğitim Bakanlığımız iç hava kalitesinin uygun
değerlerde olması için yeni okul projelerinde mekanik
havalandırmayı zorunlu kılmalıdır. Mevcut okullarda
da belli bir program çerçevesinde eksikliğin
giderilmesi planlanmalıdır.
İç hava kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili uygulamalar
yanında, ülkemizde iç ve dış hava kalitesinin yerel ve
zaman bağlı değerlerinin belirlenmesine yönelik
yoğun araştırmalar başlatılmalı ve desteklenmelidir.
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Çünkü iklim, kullanılan malzeme, yakıt, kültürel ve
diğer bazı faktörlerden kaynaklı olarak iç ve dış hava
kirliliğine sebep olan kirleticilerin kompozisyonunda
ülkeden ülkeye farklılıklar görülmektedir.
Ayrıca, insanların zaman-aktivite bütçeleri de
farklılık göstermektedir. Münferit küçük çaplı
araştırmalar yapılmakla birlikte ülkemizde mevcut
bina stokundaki iç hava kalitesini betimleyecek ve iç
hava kalitesini etkileyen değişkenlerin etki
düzeylerini ve ülkemize has değişkenler olup
olmadığını araştıran geniş çaplı çalışmalar yoktur.
Yani bir mevcut durum bilgisi eksiği vardır. Bu eksiğin
giderilmesini takiben insan sağlığını korumak için
zaman-aktivite bütçelerine dayalı olarak kirleticilere
maruz kalma sürelerini minimize edecek şekilde iç
hava kalitesi rehber değerleri ya da standartları
oluşturulmalıdır.
8.Tasarım süreçleri alanındaki yasal mevzuatın
sürekli değişikliğe uğraması ve uygulanamayan
mevzuatın dayatılması sorunları nedeniyle,
tasarımcılarımız asıl odaklanması gereken teknik
standartlar özelinde çalışmalara başlayamamakta,
bunun sonucunda doğru ve uygulanabilir tasarımlar
gerçekleşememektedir.
"Ruhsat Projesi" diye tabir edilen ve sadece yapı
ruhsatı almak amacıyla yapılan projeler uygulama
aşamasında değişikliğe uğramakta, yapılar ilgili
idarelerce onaylanmış olan tasarımından farklı
sonuçlanmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için yasal
mevzuat yeniden düzenlenerek, gerçek ihtiyaçlara
yönelik planlamanın önü açılmalıdır. Son yıllarda
gerçekleştirilen yönetmelik değişiklikleri tasarımcı
mimar ve mühendislerin meslek odalarıyla bağlarını
koparmaya yöneliktir. Bu değişiklikler, gerek mesleki
denetimlerin, gerekse bu kongrelerde yürütülen
çalışmaların meslek ve meslektaşların gelişimine ve
bu alanın kamu yararına düzenlenmesine engel
olmaktadır.
Bu kongredeki tasarım süreçleri çalıştayı bir
başlangıç kabul edilip bu sorunlar ilgili kurumların
katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarda
çözülmelidir.
9.Güneş enerjisi için yatırım ortamı iyileştirilmeli ve
yatırım kriterleri netleşmelidir.
Güneş enerjisi sistemlerinin üretim standartlarının
belirlenmesi, Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi,
yüksek üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve
bağımsız laboratuvarlar ile test merkezlerinin
kurulması gerekmektedir.
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10.Çok disiplinli tasarımcı teknik müşavirlik
firmalarının oluşumu yurt içi ve yurt dışında büyük
çaplı işlerin alınması için önemlidir. Bu alanda
disiplinler arası ortaklıkların kurulmasının; nitelikli
personelin sürdürülebilirliği, ortak bilgi birikimi gibi
olumlu sonuçlarının yanı sıra bu birlikteliklerin
oluşmasını engelleyen bazı olumsuz faktörler de
bulunmaktadır. Bu olumsuz faktörlerin ortadan
kaldırılması için her türlü mevzuatın buna uygun hale
getirilmesi, kültürün, düşünce yapısının eğitimle
değişmesi ve teşviklerle endüstrinin önünün açılması
b e k l e n m e k t e d i r . Ye n i n e s i l l e r i n d a h a
üniversitedeyken bütünleşik tasarım projeleri ve
işbirlikleri ile ortak ve kolektif çalışmayı öğrenmeleri
ve bu yönde özendirilmeleri gerekmektedir.
11.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sodex
Fuarı'nın niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik,
sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda
bulunacağı inancı ile yukarıdaki istemlerimizin
yaşama geçirilmesinin takipçisi olunarak ve aynı
anlayış ile iki yıllık periyotlarda, ulusal ve uluslararası
katılımın daha da arttırılarak, 12. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi ve Fuarı'nın gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

KOSGEB, başarılı KOBİ ve girişimcilerimizin
kamuoyuna tanıtılması, ülkemiz ekonomisine
yaptıkları katkının değerlendirilmesi ve
potansiyellerinin ortaya çıkarılması amacıyla
Türkiye KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri
düzenlemektedir.
Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü, Yılın Başarılı KOBİ
Ödülleri ve Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri olmak
üzere üç ana ve yedi alt kategori ile verilecek olan
programa başvurular www.turkiyegirisimcileri.org
adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
a) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü
b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri
* Yılın İnovatif KOBİ Ödülü
* Yılın İşbirliği Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü
* Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü
c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri
* Yılın Genç Girişimci Ödülü
* Yılın Kadın Girişimci Ödülü
* Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü
* Yılın İnovatif Girişimci Ödülü
Ödül Töreni: Eylül – Kasım 2013
Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2013’tür.

ESSİAD
e-bülten

Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler
2013 Fuar Takvimi
05.05.2013
08.05.2013

Windpower Conference &
Exhibition

Chicago
AMERİKA

06.05.2013
09.05.2013

10 .PROJECT QATAR
2013

Doha
KATAR

13.05.2013
15.05.2013

IFAT CHINA + EPTEE
+ CWS - Int.Trade Fair
for Water, Sewage,
Refuse, Recycling and
Natural Energy
Conservation

Shanghai
ÇİN

14.05.2013
17.05.2013

Aqua-therm Kiev

Kiev
UKRAYNA

16.05.2013
19.05.2013

4.Van İnşaat Mobilya
ve Yan Ürünleri Fuarı

Van
TÜRKİYE

16.05.2013
19.05.2013

ISH Konya 2013

Konya
TÜRKİYE

23.05.2013
26.05.2013

ISK Sodex 2013

Ankara
TÜRKİYE

26.05.2013
29.05.2013

Saudi Aircon

28.05.2013
31.05.2013

28.05.2013
31.05.2013

WasteTech International Exhibition
and Conference for
Waste Management,
Recycling, Renewable
Energy and
Environmental Tech.
Kitchen & Bath China Fachmesse für
Küchen- und
Badausstattung

Riyad
S.ARABİSTAN

Moskova
RUSYA

03.09.2013
06.09.2013

AQUA-THERM
ALMATY

Almati
KAZAKİSTAN

04.09.2013
07.09.2013

Electric Indonesia incl. Mining, Power and
Renewable Energy

Jakarta
ENDONEZYA

23.09.2013
26.09.2013

4. BIG FOUR SHOW
2013

Tripoli
LİBYA

01.10.2013
04.10.2013

WOODWORKING /
BioEnergy International Exhibition
for Machines for the
Woodworking Industry
and Furniture

Minsk
BELARUS

01.10.2013
04.10.2013

KIOGE - Kazakhstan
International Oil & Gas
Exhibition &
Conference

Almaata
KAZAKİSTAN

03.10.2013
06.10.2013

IRAQ Energy and
Conferance Expo

Basra
IRAK

03.10.2013
06.10.2013

4. Basra Uluslararası
Yapı ve İnşaat Fuarı

Basra
IRAK

21.10.2013
31.10.2013

ACLIMA

Telaviv
İSRAİL

22.10.2013
24.10.2013

Shanghai
ÇİN
22.10.2013
24.10.2013

30.05.2013
02.06.2013

Hvac Expo 2013

04.06.2013
07.06.2013

Caspian Oil and Gas
Exhibition and
Conference
Incorporating Refining
and Petrochemicals

Bakü
AZERBAYCAN

04.06.2013
07.06.2013

19. PROJECT
LEBANON 2013

Beyrut
LÜBNAN

19.06.2013
22.06.2013

Future Mongolia International Trade Fair
and Conference for
Sustainable
Development

Ulan Bator
MOĞOLİSTAN

25.06.2013
28.06.2013

MIOGE - International
Oil and Gas Exhibition

Moskova
RUSYA

Erbil
IRAK
23.10.2013
26.10.2013

23.10.2013
26.10.2013

WATEC Israel International Water
Technologies,
Renewable Energy &
Environmental Control
Exhibition &
Conference
FILTECH : Filrasyon ve
Ayırma Teknolojileri
Fuarı
BAKUBUILD 2013

Aqua-Therm Baku International Exhibition
for Heating, Ventilation,
Air-Conditioning, Water
Supply, Sanitary and
Environmental
Technology

Telaviv
İSRAİL

Wiesbaden
ALMANYA

Bakü
AZERBAYCAN

Bakü
AZERBAYCAN

*Sürekli güncellenmektedir.

