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Türkiye Makina Federasyonu’nun (MAKFED) 4. Olağan Ge-
nel Kurulu 19 Mart 2022 tarihinde Ankara’da toplandı. Ma-
kina imalatçısı 3 bine yakın firmayı temsil eden 28 derneği 
çatısı altında bir araya getiren MAKFED’de Adnan Dalgakı-
ran yeniden başkanlığa seçildi. 

İki yıllık dönemin sonunda yatırımını yüzde 49, üretimini 
yüzde 42, ihracatını ise yüzde 23 artırmayı başaran ve 23 
milyar dolar ihracatla Türkiye’nin en büyük 3 sektörü ara-
sına giren makina imalat sektörünü temsil etmenin haklı 
gururunu yaşadıklarını belirten Dalgakıran şöyle konuştu: 
“Başarılar bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırırken, ülke 
sanayiinin dönüştürülmesinde önemli roller oynayacağı-
mızın haberini de vermiş oldu. 2002 yılında Makina İhra-
catçıları Birliğimizi kurarak çıktığımız yol bizi bugün, pek az 
ülkede görülebilecek güçte bir sektörel örgütlenmeye ve 
dayanışmaya kavuşturdu. İçinde makinanın yer almadığı 
hiçbir strateji yazılamayacağı için görev ve sorumluluğu-
muz büyüktür. Sanayiinin küresel dönüşümü sürecindeki 
fırsatları değerlendirebilmenin ve dünya ekonomisinden 
ülkemizin aldığı payı artırabilmenin tek yolu ise ileri ülke-
lerde olduğu gibi, makina eksenli bir dönüşüm sürecinden 
geçmektir” dedi.

Türkiye Makina Federasyonu’nun 2 yıllık süre için görev ya-
pacak yeni yönetim ve denetim kurulları ise şu isimlerden 
oluştu:

Yönetim Kurulu; Adnan Dalgakıran, Adil Nalbant (TEM-
SAD), Ali Eren (KBSB), Cem Büyükcıngıl (AMD), Emre S. 
Gencer (MİB), Hasan Basri Kayakıran (ENOSAD), Hüseyin 
Semerci (PAGDER), Kutlu Karavelioğlu (POMSAD), Mustafa 
Tecdelioğlu (BESİAD), Mehmet Sefa Targıt (AYSAD), Önder 
Bülbüloğlu (TEVİD), Serkan Karataş (İSDER), Şenol Önal 
(TARMAKBİR)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri; Nadir Akgün (İMDER), Ce-
mal Dener (SAHA), Mustafa Sabri Erol (AİMSAD), Cihan 
Acaroğlu (EFSİAD), Suat Demirer (AKDER)

Denetim Kurulu; Sevda Kayhan Yılmaz (AKDER), Mehmet 
Ağrikli (TEMSAD), Musa Ertunç (ARÜSDER)

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri; Ahmet Özkayan (MİB), Nur-
dan Yücel (POMSAD), Burç Angan (PAGDER)

Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız: http://www.
makfed.org.tr/TR,6275/turkiye-makina-federasyonu-4-
olagan-genel-kurulu-yapild-.html

TRFMA 2022 Yılı Genel Kurulu Yapıldı

Türkiye Makina Federasyonu 4. Olağan Genel 
Kurulu Yapıldı

Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği - ASMÜD 12. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü 
Grand Ankara Otel’de gerçekleştirilecek. Dernek Tüzüğü-
ne göre her asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı var. 
Gerçek kişi asil üye oyunu bizzat kendisi kullanabilir, yetki 
belgesi veya vekâletname ile oy kullandıramaz veya temsil 
edilemez. Tüzel kişi asil üye adına, derneğe üyelik formun-
da bildirilen şirket temsilcisi veya şirketin yönetim kurulu 
başkanı oy kullanabilir, yetki belgesi veya vekâletname ile 
oy kullandırılmaz.

ASMÜD’den yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: 
“Genel Kurul’da üyelerimizin ortak görüşlerini yansıtacak 
kararların alınabilmesi ve dernek faaliyetlerinin öneriler 
doğrultusunda planlanarak yürütülebilmesi için üyelerin 
katılmaları önem arz ettiğinden, tüm üyelerimizin Genel 
Kurulumuzu onurlandırmasını dileriz.”

Detaylı bilgi için tıklayınız: http://www.asmud.org.tr/Ha-
ber.asp?ID=166

Tesis yönetim sektörünün önde gelen ulusal, uluslararası ve 
kamuya ait tesis yönetim firmalarının üyesi olduğu, kısa adı 

TRFMA olan Tesis 
Yönetim Derneği’nin 
2022 yılı olağan se-
çimli Genel Kurulu, 
28 Şubat 2022 tari-
hinde yapıldı. TRFMA 
Tesis Yönetim Derne-
ği 2022-2023 dönemi 
başkanlığına, Ağaoğ-
lu Yönetim Hizmetleri 

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bozan seçildi. TRFMA 
Tesis Yönetim Derneği 2022-2023 dönemi Yönetim Kuruluna 
İbrahim Bozan ile birlikte Altınay Gökşin, Erhan Demirtaş, Mik-
tat Kuzhan, S. Rengin Ağılönü, Ufuk İnce ve Bülent Gülcan 
seçildi. Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Ömer Terzi, İlhan 
Aydın Kartal, Özkan Öztürk, Zafer Başel, Mehmet Danyeli, 
Emre Şener ve Hakan Kaya seçildi.

Denetim Kuruluna Nazlı Uzunlar Aydın, Alp Parmaksızoğlu, 
Bora Koçak seçildi. Denetim Kurulu yedek üyeliklerine Hüse-
yin Çoban, Sevilay Günlüler ve Bülent Doğru seçildi. Disiplin 
Kuruluna Ethem Pişkin, Esra Şahin ve Evren Tüfekçioğlu se-
çildi. Disiplin Kurulu yedek üyeliklerine Erdal Karaca, A. Eren 
Özenli ve Uğur İnce seçildi. Genel Kurul kapanışında; 2022-
2023 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bozan teşek-
kür konuşması yaptı, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyeleri 
Sevilay Günlüler, Hüseyin Çoban ve Ömer Terzi’ye geçmiş 
dönemlerdeki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Detaylı ilgi için tıklayınız: http://tr-fma.org/2022-genel-kurul-
toplantimizi-gerceklestirdik/

ASMÜD 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 
Nisan 2022’de Yapılacak
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İklimlendirme So-
ğutma Klima İma-
latçıları Derneği (İS-
KİD), “Değer Katar” 
temasıyla yıl boyun-
ca organize edeceği 
etkinliklerle, kuru-
luşunun 30. yılını 
kutlamaya hazırlanıyor. İklimlendirme ve soğutma sektörü-
nün önde gelen firmaları ve sektörün değerli temsilcilerinin 
katkılarıyla 1992 yılında kurulan İSKİD, bugün 113 üyesiyle 
sektörün yüzde 90’ını temsil ediyor.

Üye firmaların katkıları ile kurumsallaşma sürecini tamam-
layan İSKİD, sektörün köklü mirasını ve geçmişten gelen de-
ğerlerini, dinamik ve yenilikçi bir vizyon ile geleceğe taşıyor. 
İSKİD, kuruluşunun 30. yılı kapsamında yıl boyunca “Değer 
Katar” teması ile organize edeceği etkinliklerin yanı sıra tüm 
basılı ve dijital ortamlarda kullanacağı bir 30. yıl logosu ha-
zırladı. İSKİD üyesi firma temsilcilerinin katılımıyla sosyal 
medyada paylaşılacak video çalışmasında, İSKİD üyelerine 
yöneltilen “Üyelerimizin Gözünden Tek Kelimeyle İSKİD” kon-
septine verdikleri kısa cevaplar ile dinamik bir video içeriği 
hazırlandı.  İSKİD üye firmalarının katılımları ile yıl içerisine 
yayılacak organizasyonlar da planlanıyor.

İSKİD bünyesinde üretim faaliyetleriyle birbirine rakip olan 
firmaların da var olduğunu ancak sektörün ortak problemle-
rini çözmek için bütün üyelerin tarafsız bir duruşla, karşılıksız 
hizmet etmek için bir araya geldiğini söyleyen İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, “Dernekler birer sivil 
toplum kuruluşudur. Dernek, en kısa ve öz olarak ‘Topluma, 
sektöre karşılıksız hizmet etmek’ demektir. Her sektör gibi 
çeşitli sorunlarımız olduğu düşünüldüğünde, dernek bu so-
runlara çözüm bulmada etkili bir araçtır. Örgütlü bir sektör 
olmanın önemi günden güne artıyor, bu bize ekonomik ve 
sosyal olarak güç katıyor. Dünyada ve ülkemizde değişen 
konjonktür bunu gerektiriyor. Örgütlü yapıya sahip olan sek-
törlerin sorunlarını daha kolay aşabildiğini ve her koşulda bir 
yaptırım gücüne sahip olduklarını görüyoruz.” dedi. 

Sektörde faaliyet gösteren firmaların sorunlara kayıtsız kal-
maması ve derneklere katılmasının çok önemli ve değerli 
olduğunun altını çizen Ayk Serdar Didonyan; “Dernekleri be-
nimsemek, sahiplenmek ve üye olmak demek, kişinin içinde 
yaşadığı toplumun, sektörünün değişim sürecinde bir seyirci 
olmaktan çıkıp, değişime aktif katkıda bulunmaya karar ver-
mesi anlamını taşır ki bu çok özel ve değerlidir. Derneğimizin 
30.  kuruluş yılı vesilesi ile büyük bir özveri ile sektörümüze 
ve derneğimize katkı sağlamış tüm başkanlarımıza, yönetim 
kurullarımıza ve üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim.” dedi.

Detaylı bilgi almak için tıklayınız: https://iskid.org.tr/iskid-30-
yildir-sektore-deger-katiyor/

İSKİD, 30 Yıldır Sektöre “Değer Katıyor”

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ICCI–26. Uluslararası 
Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı kapsamında düzenlenen 
Enerji Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (ENSİA) özel oturu-
munda “Yenilenebilir ve Temiz Enerji Sektörde Gençler, Girişim-
cilik ve İstihdam” başlığı ele alındı.

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen ENSİA Yönetim Kurulu 
Başkanı Alper Kalaycı, son yıllarda makina, elektrik-elektronik, 
endüstri, enerji sistemleri gibi mühendislik alanlarında eğitim 
alan gençlerin yenilenebilir ve temiz enerji sektörüne ilgisinde 
dikkat çekici artış yaşadıklarını vurguladı. ENSİA bünyesindeki 
“ENSİA Genç” organizasyonunun ise sektörle genç mühendis 
adayları arasında köprü oluşturmayı amaçladığını kaydeden 
Kalaycı, sektörün iyi bir mühendislik eğitimi almış, yetkinlikleri-
ni geliştiren, kendisini donatmış gençlere ciddi iş fırsatları sun-
duğuna da dikkat çekti. 

ENSİA Genç Genel Koordinatörü Egemen Aksakoğlu da, Türki-
ye’deki projelerde kendilerini kanıtlayan gençlerin, tıpkı dünya 
vatandaşı benzetmesinde olduğu gibi ‘dünya mühendisi’ olarak 
pek çok ülkedeki yatırımlarda görev alma ve iyi bir gelir seviyesi 
elde etme şansına sahip olabildiğini belirtti. Aksakoğlu; projele-
rin bakım, onarım, montaj gibi teknik aşamalarında yetkinlikle-
rini kanıtlayan ara işgücünün de, tıpkı mühendisler gibi yüksek 
ücretlerle ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında çalışa-
bilme imkânına kavuşabildiğine dikkat çekti.

XGen Enerji Yönetici Ortağı İskender Kökey, LM Wind Power 
Kıdemli Operasyonlar Müdürü Ercan Öz, İzmir Kalkınma Ajansı 
(İZKA) Yatırım Tanıtım ve Destek Uzmanı Sencer Özen ve BEST 
For Energy Proje Uzmanı Hazal Coşkun’un yer aldığı oturum, 
gençlerin ilgisi ile karşılandı.

Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız: https://www.ensia.
org.tr/genclerin-yenilenebilir-ve-temiz-enerjiye-ilgisi-buyuk/

Gençlerin Yenilenebilir ve Temiz Enerjiye İlgisi Büyük


