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SUNUÞ

23-26 Kasým 2005 tarihinde Kültürpark Fuar Alaný-Ýzmir'de 
gerçekleþtireceðimiz teskon 2005 / VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði 
Kongresi Kongre Bülteninin ilk sayýsý ile sizlere bir kez daha merhaba 
diyoruz.

Tesisat  sektörü içerisinde beklenen organizasyonlardan biri olduðuna 
inandýðýmýz VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresini geliþtirerek, 
yeniliklerin ve güncel sorunlarýn tartýþýldýðý “bilgiyi paylaþma ve üretme” 
zemini olarak oluþturmaya hazýrlanýyoruz.

teskon 2003'ün ardýndan baþlayan hazýrlýk çalýþmalarý kapsamýnda, 
öncelikle Kongre Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu ve Danýþmanlar 
Kurulu belirlendi ve çalýþmalar bir program dahilinde  sürdürülmeye 
baþlandý. Kongre ile ilgili duyurularýn etkin bir þekilde gerçekleþmesi 
amacýyla tesisat sektöründeki oniki bin adrese ilk çaðrý broþürü gönderildi. 

Kongre hazýrlýklarý kapsamýnda en önemli çalýþmalardan biri olan 
Kongre Danýþmanlar Kurulu toplantýlarý 8 Ocak 2005 tarihinde Ankara, 
Ýstanbul ve Ýzmir'de düzenlendi. Burada oluþan görüþ ve önerilerin kongre 
çalýþmalarýna yansýmasý ile ilgili olarak Kongre Yürütme Kurulu da 
çalýþmalarýna baþlamýþ bulunmaktadýr.

Bültenimizi bu yýl içerik olarak hem kongre çalýþmalarýnýn ayrýntýlý 
duyurulmasý hem de tesisat mühendisliði alanýnda yapýlan yeni 
çalýþmalarýn, yeni yasalarýn ele  alýndýðý bir yayýn haline getirme hedefi ile 
hazýrladýk. Bu sayýmýzda kongre çalýþmalarý yaný sýra uygulama süreci iki 
yýlý bulan Yangýn Yönetmeliði ile ilgili  Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ'ýn bir 
deðerlendirmesini, ülkemiz için önemli bir enerji kaynaðý olan jeotermal 
enerji konusunda  Prof. Dr. Gazanfer Harzadýn  ile yapýlan bir röportajý, 
Güneþ Enerjisi Enstitüsünde  gerçekleþtirilen organik boyar maddeli 
güneþ pili üretimi ile ilgili bir makaleyi, Oda merkezimizin “Türkiye'de 
Doðal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarýnýn Deðerlendirilmesi” 
konulu hazýrladýðý raporu ve tesisat mühendisliði alanýný ilgilendiren  
konulardaki çeþitli yorum ve haberleri bulacaksýnýz. Bültenimizin bu 
sayýsýna katký koyan  deðerli meslektaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. 

Yine bültenimizin iç sayfalarýnda Kongrede ele alýnmasý planlanan 
bildiri konu baþlýklarýný ve Kongre Katýlým Baþvuru Formunu 
bulacaksýnýz. Kongreye katýlýmýn artýrýlmasý, bildiri çeþitliliðinin 
saðlanmasý amacýyla formu doldurup Kongre Sekretaryasýna iletmenizi 
bekliyoruz.

Kongre yaný sýra düzenlenen fuar  organizasyonunu bu yýl kamu 
kurumu niteliði de olan,  Türkiye'yi fuarcýlýk kavramý ile tanýþtýran 74 yýllýk 
bir birikime sahip ÝZFAÞ ile yeni inþa edilen fuar alanýnda birlikte 
yapýyoruz. Böylece teskon'un ulaþtýðý boyutu daha da zenginleþtirmeyi, 
ulusal içeriðini deðiþtirmeden uluslararasý katýlýma olanak tanýyarak 
kongre niteliðini daha da geliþtirmeyi hedefliyoruz. teskon 2005 ile ilgili 
tüm bilgilere http://teskon.mmo.org.tr, fuar ile ilgili bilgilere 
www.izmirfair.com.tr adresinden ulaþabilirsiniz.

Tesisat mühendisliði alanýnda çalýþan, ürün-hizmet üreten tüm 
meslektaþlarýmýzý VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi/teskon 
2005 yaný sýra düzenlenen tesisat fuarýna katkýda bulunmaya, destek 
olmaya ve katýlmaya davet ediyoruz. 
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VI. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve 
Sergisi, kurumsallaþarak 10. yýlýný dolduran ve 
gelenekselleþen özelliðiyle, 8-11 Ekim 2003 
tarihleri arasýnda Makina Mühendisleri Odasý 
adýna Ýzmir Þubesi yürütücülüðünde Ýzmir'de 
Kültürpark Fuar Alanýnda  düzenlendi.  

teskon 2003; 30 kurum ve kuruluþ 
tarafýndan desteklendi. Kongre boyunca 
toplam 5 salonda sunumlar gerçekleþtirildi. 
Paralel 2 salonda ve toplam 18 oturumda 39 

Kongre kapsamýnda “Ýkibinli Yýllarda Sýhhi adet bildiri sunuldu. Kongre süresince 3 kurs, 6 
Tesisat Teknolojisi”, “HVAC Tasarýmýndan seminer, 3 panel, 1 öðle toplantýsý ve 1 atölye 
Örnekler”, “Bina Otomasyonu”, “Uluslararasý çalýþmasý ile 4 teknik gezi gerçekleþtirilmiþtir. 
Ürün Akreditasyonu” ve “Doðal Gazýn 

Kongre yaný sýra düzenlenen sergiye sektörde Sanayide Kullanýmý” konularýnda da 
ürün ve hizmet üreten 122 kuruluþ katýlmýþtýr. seminerleri düzenlenmiþtir.
Kongreyi 1085'i kayýtlý delege olmak üzere, 

Özellikle genç meslektaþlarýmýzýn yoðun ilgi 1900'ü aþkýn mühendis, mimar  ve teknik 
gösterdiði kurslarda “Yangýn Söndürme eleman ile üniversite, meslek yüksekokulu ve 
Sistemleri”, “Temel ve Uygulamalý Psikro-meslek lisesi öðrencisi  izlemiþ, sergi yaklaþýk 
metri”, “Sýhhi Tesisat: Temelleri, Tasarýmý ve 10.000 kiþi tarafýndan ziyaret edilmiþtir.
Uygulamalarý” konularý ele alýnmýþtýr.

Kongre kapsamýnda ayrýca “Yangýn Tesisatý 
Uygulamalarý ve Yangýn Yönetmeliði” Forumu 
gerçekleþtirilmiþtir.

Sosyal etkinlikler ile de beðeni toplayan 
Kongrede “Üretimde Ýnsan” Fotoðraf Sergisi, 
teskon  10. yýl tanýtým filmi, Porof. Zihni Sinir'in 
proceleri, ESSÝAD tarafýndan verilen açýlýþ 
kokteyli, ECA EMAS  ve TEBA ISK tarafýndan 
verilen kokteyller ve Kongre Kapanýþ yemeði 
yoðun katýlýmla gerçekleþtirilmiþtir.

Panellerde, “Yapý Denetim Yasasýnýn Tesisat 
Mühendisliðine Yansýmalarý”, “Tesisat 
Sektöründe Haksýz Rekabet, Mesleki Davranýþ 
ve Etik”, “Avrupa Birliði Sürecinde Tesisat 
Mühendisliði ve Teknik Mevzuat Uyum 
Çalýþmalarý” konularý ele alýnmýþtýr.

“Jeotermal Enerji Doðrudan Isýtma Sistemle-
ri: Temelleri ve Tasarýmý” semineri, jeoetermal 
enerji kullanan bölgelerden uygulamacýlarýn 
yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. 
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tesisat sektörü teskon 2003'de  buluþtu

ESSÝAD'a, TEBA ISK San. Tic. A.Þ.'a, Klýnger 
Yakacýk Valf San. A.Þ.'ne, Ýzocam Tic. San. 
A.Þ.,'ne ECA Isý Grubu'na, Politeknik End. Ür. 
Paz. Ltd. Þti.'ne, Doðan Jeotermal  Ltd. Þti'ne 
Katkýlarýndan dolayý bir kez daha teþekkür 
ediyoruz.

Teskon 2003 

sponsorlarýna bir kez 

daha teþekkür ediyoruz.
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VI. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi

Sonuç Bildirgesi
(08-11 Ekim 2003 - ÝZMÝR)

VI. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Sergisi, Örnekler", "Bina Otomasyonu", "2000'li Yýllarda Sýhhi 
kurumsallaþarak 10. yýlýný dolduran ve gelenekselleþen Tesisat Teknolojisi" , "Doðal Gazýn Sanayide Kullanýmý", 
özelliðiyle, 8-11 Ekim 2003 tarihleri arasýnda Makina "Uluslararasý Ürün Akreditasyonu" konu baþlýklarýndaki 
Mühendisleri Odasý adýna Ýzmir Þubesi yürütücülüðünde seminerlere 432 meslektaþýmýz katýlmýþtýr.
Ýzmir'de düzenlenmiþtir. Etkinlik, Kültürpark alanýnda 

Seminerlerin yaný sýra Kongremizde 3 farklý konuda  bulunan  Ýsmet Ýnönü, Ýzmir Sanat, (Tiyatro-Oditoryum 
kurslar gerçekleþtirilmiþtir. "Temel ve Uygulamalý Salonlar), Ada Salonu, Pakistan Salonu olmak üzere 
Psikrometri", "Yangýn Söndürme Sistemleri", "Sýhhi Tesisat toplam 5 salonda  ve 9-10-11 no'lu sergi alanlarýnda 
Temelleri, Tasarýmý ve Uygulamalar" baþlýklarýnda gerçekleþtirilmiþtir. Kongre 30 kurum ve kuruluþ 
düzenlenen bu kurslar meslektaþlarýmýz tarafýndan tarafýndan desteklenmiþ, kongre boyunca iki ayrý 
yoðun ilgi görmüþ ve 95 üyemiz katýlmýþtýr.salonda ve toplam 18 oturumda 39 adet bildiri 

sunulmuþtur. Kongre süresince 3 panel, 2 forum, 1 öðle Yeni yürürlüðe giren  Binalarýn Yangýndan Korunmasý 
toplantýsý, 6 seminer, 3 kurs ve 1 atölye çalýþmasý hk. Yönetmeliðinin ve uygulamalarýnýn,  çok yönlü 
gerçekleþtirilmiþ, kongre boyunca 4 teknik gezi deðerlendirilmesi amacýyla, "Yangýn Tesisatý 
yapýlmýþtýr. Kongre boyunca düzenlenen sergiye, Uygulamalarý ve Yangýn Yönetmeliði" Forum'u 
sektörde ürün ve hizmet üreten, 122 kuruluþ katýlmýþtýr. düzenlenmiþ ve yenilikler, zorunluluklar ve problemler 
Kongreyi 1085'i kayýtlý delege olmak üzere, 1900'ü aþkýn tartýþýlmýþtýr. 
mühendis, mimar, teknik eleman ile  üniversite, meslek 

Kongrede ayrýca  "Üniversitelerde Tesisat yüksek okulu ve meslek lisesi öðrencisi  izlemiþ, sergi de 
Mühendisliði Eðitimi: ÝTÜ Yüksek Lisans Program yaklaþýk 10.000 kiþi tarafýndan ziyaret edilmiþtir.
Örneði"  konulu Düzenleme, Yürütme, Danýþmanlar 

Oturumlarda, tesisat mühendisliði alanýndaki Kurulu Üyelerinin Panel Yöneticilerinin, Oturum 
bilimsel ve teknik geliþmeler ile AR-GE kapsamýnda Baþkanlarýnýn katýlýmýyla  bir atölye çalýþmasý 
sektörde yapýlan çalýþmalarýn tanýtýldýðý, sektörel yenilik, düzenlenmiþtir.
bilgi ve deneyimlerin paylaþýldýðý özgün bildiriler 

Kongre sonucunda aþaðýdaki konularýn kamuoyuna sunulmuþtur.
duyurulmasý karar altýna alýnmýþtýr.

Panellerde ise, ülke ve odamýz gündeminde önemli 
ü17 Aðustos Depremi ülke yöneticilerinin milad bir yer tutan, baþta "Yapý Denetim Kanunu'nun Tesisat  
olarak alýnmasýndan sonra gündeme getirilen Yapý Mühendisliði'ne Yansýmalarý" olmak üzere "AB Sürecinde 
Denetimi konusunda bugüne dek yapýla gelen yasal Tesisat Mühendisliði ve Teknik Mevzuat Uyum 
düzenlenmelerin tamamý yanlýþtýr. 595 Sayýlý KHK Çalýþmalarý" ile  "Tesisat Sektöründe Haksýz Rekabet, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardýndan bu Mesleki Davranýþ ve Etik" konularý tüm ayrýntýlarý ile ilgili 
yasa yerine çýkarýlan ve ülke sorunlarýný çözemeyeceðini bakanlýk, oda, dernek, üniversite ve sektör 
ifade ettiðimiz 4708 sayýlý yasa artýk tüm kesimler temsilcilerince tartýþýlmýþ, görüþ ve öneriler paylaþýlmýþtýr.
tarafýndan tartýþýlýr hale gelmiþtir. Mevcut yasal 

Ülkemizde  ve özellikle Ege Bölgesi'nde zengin bir düzenlemelerde tesisat mühendisliði uygulamalarý 
potansiyele  sahip olan  jeotermal enerji konusunda yoktur. Biz Yapý Denetimi istiyoruz. Bilimin ve tekniðin 
"Jeotermal Enerji Doðrudan Isýtma Sistemleri  Temelleri gereklerine  uygun, öznesinde insanýn olduðu Yapý 
ve Tasarýmý" baþlýklý ve geniþ kapsamlý bir seminer Denetim Yasasý ilgili tüm taraflarýn görüþleri alýnarak ve 
düzenlenmiþ, üç gün süren seminer kapsamýnda 22 özellikle TMMOB'nin görüþleri dýþlanmadan ivedilikle  
bildiri sunulmuþ, 1 atölye çalýþmasý gerçekleþtirilmiþ ve çýkartýlmalýdýr.
Balçova Jeotermal Tesislerine bir teknik gezi 

Yapý Denetiminin anahtar kelimesinin Mesleki düzenlenmiþtir.  Bu çalýþmalar  sonucunda oluþturulan 
Denetim, mesleki denetimin de olmazsa olmaz ve 500 sayfayý aþan Seminer Kitabý yayýn dünyasýna 
koþulunun "Uzmanlýk ve Belgelendirme" olduðu kazandýrýlmýþtýr.
bilinmelidir.  Bina ve bunun doðal eki mekanik 

Kongremizde, ayrýca 5 farklý konuda daha tesisatýnýn tasarýmýnda üretiminde ve bakýmýnda gerek 
seminerler düzenlenmiþtir. "HVAC Tasarýmýndan üretenler, gerekse bunlarý denetleyenler Odasýndan 
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belgeli konunun uzmaný mühendisler olmalý ve bu yasal Taslaðý TBMM gündemine alýnmadan önce TMMOB'nin 
düzenlemelerde yer almalýdýr. Yapý Denetiminin de görüþü alýnarak  katýlýmcýlýk anlayýþý ile oluþturulmalý 
kamusal bir denetim alaný olduðu asla unutulmamalýdýr. ve sonrasýnda ülke genelinde uygulamaya geçilmelidir.

2001 yýlý Þubat krizinden buyana tesisat sektörünün üMakina Mühendisleri Odasý'nýn  "Uzmanlýk ve 
3 milyar USD'yi bulan pazar hacminin %24 oranda Belgelendirme Yönetmeliði" kapsamýnda  gerçekleþtirdiði  
daraldýðý, 650'ye yakýn iþ yerinin kapandýðý ve içinde Meslek Ýçi Eðitim Merkezi (MÝEM) çalýþmalarý 
meslektaþlarýmýzýn da önemli bir oranda yer aldýðý geliþtirilerek sürdürülmelidir. Bu çalýþmalara 
50.000'den fazla çalýþanýn iþsiz kaldýðý vurgulanmýþtýr. üniversitelerin, tesisat sektöründe örgütlü derneklerin 
Üretimlerinin %20-30'nu ihracata yönelten imalat desteði arttýrýlmalýdýr. Bu konuda çýkan ve çýkacak olan    
firmalarýnýn yapýsal ve ekonomik sorunlarýný aþma yayýnlar geliþtirilmeli ve desteklenmeli, yeni yayýnlarýn 
sürecinde olmalarýna raðmen, bu dönemde AB Teknik oluþturulmasý özendirilmelidir.
Mevzuatýna uyum çalýþmalarýndaki gecikmenin rekabeti 

üMakina Mühendisliði'nin bir uzmanlýk alaný olan doðrudan etkilediði belirtilmiþtir. Bu nedenle  üreticilerin 
tesisat mühendisliði hizmetleri konularýnda AB için gerekli çevre, saðlýk, güvenlik standart ve 
üniversitelerde açýlan yüksek lisans ve lisans programlarý normlarýna ulaþmasý ve belgelendirilmesi için, baþta ilgili 
yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. Yüksek Lisans programlarýnda bakanlýklar  olmak üzere,  üniversitelerin, bilimsel 
yürütülecek tezler, sanayinin sorunlarýna çözüm araþtýrma kurumlarýnýn, TÜRKAK'ýn, meslek odalarýnýn 
getirmeyi hedefleyen konulardan seçilmeli, böylece birlikte çalýþma zorunluluðu iþaret edilmiþtir.
sanayi ve üniversite iþbirliðine katký saðlanmalýdýr. 

üMakina Mühendisleri Odasý'nýn uzmanlýk alanýna Makina Mühendisliði lisans eðitimi programýnda tesisat 
giren 6 adet AB direktifi kapsamýndaki ürünler hakkýnda alanýna  yönelik seçmeli dersler artýrýlmalýdýr. Tesisat 
Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu baþvurusunun Mühendisliði alanýnda Oda ve Üniversitelerce 
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý'nca ivedilikle sürdürülen eðitim programlarý eþ güdüm içerisinde 
sonuçlandýrýlmasýnýn uyum  sürecindeki sektörel planlanmalý ve yaþama geçirilmelidir.
çalýþmalarý ivmelendireceði  ve ekonomiklik saðlayacaðý 

ü26.07.2003 tarihinde yayýnlanarak yürürlüðe giren vurgulanmýþtýr. 
Binalarýn Yangýndan Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik 

üSektörde, toplam ciro üzerinden, ARGE yeterince duyurulmadan, tanýtýlmadan yürürlüðe girmiþ, 
çalýþmalarýna ayrýlan payýn %06 düzeyinde olduðu yürürlüðe girdiði tarihten sonra da yaygýn olarak 
ülkemizde, bu oranýn AB ülkeleri ortalamasý olan %4 kullanýmý saðlanamamýþtýr. Yönetmeliðin 
düzeyine çýkarýlmasý gerekmektedir. Tesisat Sektöründe, yaygýnlaþtýrýlarak uygulanmasýnýn saðlanmasý, uygulama 
ürün bazýnda ihracatýn ithalatý karþýlama oranýnýn %27 aþamasýnda aksayan, eksik kalan yönlerinin iki yýlda bir 
olduðu düþünüldüðünde, ithalata baðýmlýlýðý azaltacak ilgili tüm kurum ve kuruluþlarýn görüþü alýnarak gözden 
önlemlerin alýnmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu belirtilmiþtir. geçirilmelidir.
Ancak, sektörün KOBÝ aðýrlýklý olmasý ve teknoloji 

üGenelde makina  mühendisliði özelde tesisat altyapýsýnýn yetersizliði ile mühendis baþta olmak üzere, 
mühendisliði ahlaký (etiði) ile ilgili olarak, kalifiye eleman istihdamýndaki güçlükleri aþamamasý 
meslektaþlarýmýzýn  kendine, örgütüne, topluma karþý sonucunda maliyet-kalite optimizasyonu 
görev, sorumluluk ve ödevlerinin belirlenmesi amacýyla gerçekleþememektedir. Bu durum da sektörün,  rekabet 
1997 yýlýndan bugüne   sürdürülen ve TMMOB gücünü azaltmaktadýr. KOBÝ'lerin üretim teknolojilerini 
Mühendislik-Mimarlýk Kurultayý'nda son þekli verilen yenilemeleri, kalifiye eleman istihdamýný ve  ARGE 
Mesleki Davranýþ Ýlkeleri 2004 yýlýnda gerçekleþtirilecek çalýþmalarýný özendirici kredi ve teþvik uygulamalarýnýn 
TMMOB Genel Kurulu'na taþýnmalý ve siyasi iktidarca öncelikli olarak gündeme alýnmasý 
sonuçlandýrýlmalýdýr.önemle vurgulanmýþtýr. 

üÜlkemiz insanýnýn çaðdaþ, saðlýklý, güvenli ve üÜlkemizde ve özellikle Ege Bölgesi'nde zengin bir 
üretken koþullarda yaþamasý amacýný güden, bunun potansiyele sahip, yerli ve yenilenebilir bir enerji olan 
bilimsel, teknik ve sosyal gereklerini tartýþmayý ve jeotermal kaynaklarýn kullanýmý özendirilmelidir. 
geliþtirmeyi amaçlayan Ulusal Tesisat Mühendisliði Jeotermal sahalarýn belirlenmesi ve rezervuar 
Kongre'mize destek veren tüm kurum ve kuruluþlar, büyüklüklerinin saptanmasýna yönelik projelerin 
sektör dernekleri ile Makina Mühendisleri Odasý gerçekleþtirilmesi amacýyla gerekli bütçe Enerji ve Tabii 
sekreteryasýnda oluþturulan Tesisat Mühendisliði Kaynaklar Bakanlýðý'nca ayrýlmalý ve bu çalýþmalar 
Danýþma Kurulu çalýþmalarý sürdürülmelidir. ivedilikle baþlatýlmalýdýr. Jeotermal kaynaklarýn 
 korunarak kamu yararý doðrultusunda  kullanýmýna 

yönelik idari - teknik mevzuat ve Jeotermal Enerji Yasa TESKON - 11 EKÝM 2003, ÝZMÝR
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fazlalaþtýðý buna karþýlýk yeni bilgi üretilmediði bu 
nedenle sektörde düzenlenen kongrelerin 
yapýlarýnýn tekrar incelenmesi gerektiði vurgulandý. 
Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongreleri özelinde ise 
Danýþmanlar Kurulu Üyelerinin bilgi ve deneyim 
birikimlerinden daha fazla yararlanýlarak yeni 
geliþen teknoloji ve uygulamalar konusunda 
sunumlar yapýlabileceði vurgulandý. Ülkemizde 
özellikle büyük kentlerde çok amaçlý ve çok katlý Þubemiz  tesisat alanýnda gelenekselleþen ve 
binalarýn sayýlarýnýn arttýðý, bu kompleks binalarda tesisat sektörünün beklenen organizasyonlarýndan 
sistem seçimi konusunun ele alýnabileceði, iletiþim biri haline gelen Ulusal Tesisat Mühendisliði  
ve basýn dünyasýndaki geliþmeler ile stüdyo Kongresi hazýrlýklarýna yaz aylarýnda ön çalýþma 
iklimlendirmesi gibi özel alanlarýn  sayýlarýnýn grubunun bir önceki kongreyi deðerlendirdiði, 
arttýðý, eðitim kurumlarýnda iç hava kalitesi, her tür gelecek kongreye iliþkin çerçevenin kurgulanmaya 
yapýda hijyen (konut, ofis, hastahane, eðitim baþlandýðý toplantýlarla baþladý. 
kurumlarý vb), disiplinlerarasý iþbirliði, çok büyük 
maddi deðerlerle yapýlan yatýrýmlarýn bakým VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði 
onarým, sistem yenileme konularýndaki eksiklikler 

Kongresi / teskon 2005
ile kaybedildiði vurgulanarak Ulusal Tesisat 
Mühendisliði Kongrelerinde teknoloji, proje ve Ön Çalýþma Grubu 
sistem üzerinde tartýþmalarýn yoðunlaþtýrýlmasý 
gerektiði belirtildi. 

Düzenleme Kurulu

VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi 
Düzenleme Kurulu ilk toplantýsýný 4 Eylül 2004 
Cumartesi günü gerçekleþtirdi. Oda Yönetim 
Kurulu  Baþkaný Emin Koramaz ve Oda Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Eniþ'in katýldýðý 
toplantýya Adana, Ankara, Antalya, Bursa,  Denizli, 
Edirne, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Kocaeli 
ve  Samsun Þube temsilcileri katýldý.

Bu yýl yedincisi düzenlenecek olan Ulusal 
Toplantýda teskon 2003 / VI. Ulusal Tesisat Tesisat Mühendisliði Kongresi ön çalýþma grubu 

Mühendisliði Kongresi ile ilgili genel Aðustos ayý içerisinde gerçekleþtirdiði toplantýlar ile 
deðerlendirme ve teskon 2005 hazýrlýk çalýþmalarý teskon 2003'ün deðerlendirilmesi ve genel olarak 
hakkýnda genel bir bilgilendirme yapýldýktan sonra, Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongrelerinin 
Kongre Düzenleme Kurulu’un 05 Þubat 2005 ve geliþtirilmesi ve içeriðinin yenilenerek sürdürülmesi 
18 Haziran 2005 tarihlerinde yapýlmasýna, Kongre konularýný görüþtü. Ön çalýþma grubu toplantýsýna; 
Sekreteri olarak Ýzmir Þube Teknik Görevlisi Prof. Dr. Macit Toksoy, Fasih Kutluay Prof. Dr.  
Necmi Varlýk’ýn görevlendirilmesine karar verildi. Zafer Ýlken, Kirami Kýlýnç, Yrd.Doç.Dr. Tahsin 
Kongre ve serginin Kültürpark yeni fuar alanýnda Baþaran, Doç. Dr. Barýþ Özerdem, Metin Akdaþ, 
yapýlmasý ve Ýzmir Þube yönetim kuruluna Nuray Bozokalfa, Þerif Özsakarya, Hüseyin 
sözleþme yapmak üzere yetki verilmesine karar Vatansever, Melih Yalçýn, Necdet Kahraman, 
verildi. Kongrede ele alýnacak bildiri konularýnýn, Günay Yabaþ, Ýlhami Tezgelen ve Necmi Varlýk 
düzenlenecek kurs ve seminerlerin Danýþmanlar katýldýlar.
Kurulundan alýnacak öneriler ile oluþturulmasý 

Toplantýda; benzer etkinliklerin ülkemizde 

teskon 2005 hazýrlýk çalýþmalarý

teskon 2005 Ön Çalýþma Grubu Toplantýsý

Odamýz adýna Þubemiz 
yürütücülüðünde düzenlenecek VII. 
Ulusal Tesisat Mühendisliði 
Kongresi 23-26  Kasým 2005 
tarihlerinde Ýzmir Kültürpark Fuar 
Alanýnda düzenlenecektir. 
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Kýlýnç, Metin Akdaþ, Necdet Kahraman, Nuray 
Bozokalfa, Þerif Özsakarya ve Yard. Doç. Dr. 
Tahsin Baþaran'dan oluþtu.

9 Ekim 2004 tarihinde ilk toplantýsýný yapan 
Yürütme Kurulu hýzlý bir hazýrlýk süreci planlayarak 
çalýþmalarý baþlattý. Ön çalýþma grubu verilerinin 
de deðerlendirildiði toplantýda disiplinlerarasý 
iþbirliði çerçevesinde mimar, inþaat ve elektrik 
mühendislerinin kongreye davet edilmesi, 
yenilenebilir enerji kaynaklarý; bölgesel önemleri 
nedeni ile jeotermal ve doðal gaz, halk saðlýðýný da 
yakýndan ilgilendiren hijyen konusu, bakým, konusunda Kongre Yürütme Kurulu'na yetki 
onarým ve sistem yenileme gibi konularýn verilmesi kararlaþtýrýldý.
kongrede ele alýnacak konulara eklenmesi 

Toplantýda Kongrenin gelir-gider bütçesi ve  
gerektiði belirtildi. Danýþmanlar Kurulu üyelerinin 

kongreye katýlým modelleri belirlenerek bölgesel 
görüþ ve önerileri ilk etapta yazýlý olarak alýndý. 

danýþmanlar kurulu toplantýlarýnýn düzenlenmesi, 
Ardýndan destekleyen kuruluþlarýn belirlenmesi ve 

sergi yerleþim planý, sergi þartname ve sözleþmesi-
ilk çaðrý broþürünün hazýrlanmasý çalýþmalarý 

nin, bildiriler kitabý ve sergi kataloðu þartname ve 
tamamlandý. 

sözleþmesinin ve tanýtým dosyasýnýn bir önceki 
kongrede gerçekleþtirilen modelde oluþturulmasý, 
Ýlk çaðrý duyurularý, afiþ ve diðer duyuru ve taný-
týmlarýnýn yapýlmasý, “Kongre Bülteni”nin  
yayýnlanmasý konularýnda Kongre Yürütme Kuru-
lu'na görev  ve yetki verilmesi kararlaþtýrýldý. 

Yürütme Kurulu

teskon 2005 Yürütme Kurulu;  Doç. Dr. 
Barýþ Özerdem, Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç, 
Duran Önder, Fasih Kutluay, Günay Yabaþ, 
Hüseyin Vatansever, Ýlhami Tezgelen, Kirami 

teskon 2005 Düzenleme Kurulu Toplantýsý

teskon 2005 Yürütme Kurulu Toplantýsý

Fuar çalýþmalarýnda ÝZFAÞ iþbirliði
   Her yýl olduðu gibi bu yýlda kongre yaný sýra 
ýsýtma, soðutma, klima, havalandýrma, yalýtým, 
pompa, sýhhi tesisat, su arýtma, jeotermal ve 
doðal gaz teknolojileri alanýnda ürün ve hizmet 
üreten  firmalarýn katýlacaðý fuar 
düzenlenecektir.

   Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresinin 
niteliðini artýrmak, kongre içerisinde 
mühendislik sorunlarýna daha fazla yer 
verebilmek amacýyla bu yýl fuar, ülkemizi 
fuarcýlýk kavramý ile ilk kez tanýþtýran 74 yýllýk 
fuarcýlýk deneyimi olan ÝZFAÞ A.Þ.  iþbirliði ile 
düzenlenecektir. 

   Fuar ile ayrýntýlý bilgi için:  www.izmirfair.com.tr

FOTOÐRAF
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nelerdir? Tasarlayan, üreten, uygulayan bunlardan 

nasýl etkilenecek? Mesleki tanýnýrlýlýk nasýl olacak? 

AB sürecinde tarýmsal konular önem arz etmeye 

baþladý, tarýmla ilgili getirilecek pek çok yenilik 

tesisat mühendislerini de ilgilendirecek, bu 

konudaki direktifler nelerdir? Belgelendirme ve 

CE iþareti,  AB'de sivil toplum ve meslek 

kuruluþlarýnýn örgütlüðünün önemi gibi konularýn 
Konularýnda uzman 94 mühendis ve kongrede ele alýnmasý gerektiði  katýlýmcýlar 

akademisyenin  görev aldýðý Kongre Danýþmanlar tarafýndan dile getirildi.
Kurulu ile Ulusal Tesisat Mühendisliði 

Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'de gerçekleþtirilen Kongrelerinin; daha ileri bir çizgiye taþýnmasý, 
toplantýlarda öne çýkan diðer önemli konu olarak yeni geliþmelerin ve konularýn saptanmasý,  
iþletmelerde bakým onarým süreçlerinde yaþanan teskon 2005'in ana temasýnýn belirlenmesi 
sorunlar nedeniyle, çok ciddi ekonomik kayýplar amacýyla Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'de bölgesel 
yaþandýðý belirtilmiþ ve  kongre kapsamýnda toplantýlar gerçekleþtirildi.
iþletmeye alma, test, ayar, servis ve bakým 

Toplantýlarda Avrupa Birliði direktifleri süreçleri konusunda  sunumlar yapýlmasýnýn 
doðrultusunda ulusal mevzuatlarýn AB gerekliliði vurgulanmýþtýr. Ayrýca kongrede 
mevzuatlarý ile uyumlaþtýrýlmasý çalýþmalarýndan sunulacak bildirilerde; jeotermal kurutma, 
tesisat sektörünün ve mühendislik nemlendirme, seralarda sulama tesisatý, enerji 
uygulamalarýnýn nasýl etkileneceði konusundaki verimliliði ve geri kazanýmý, iç hava kalitesi, bina 
belirsizliklerin öne çýktýðý görüldü. Üç ilde yapýlan yönetim ve otomasyon sistemleri, mevcut 
toplantýlarda; AB'de yeni hazýrlanan direktifler binalardaki tesisatýn revizyonu, karbondioksit 

ticareti, medikal gaz tesisatý, hijyen 

klima, yangýn tesisatý ve ýsý, ses, su 

yalýtýmý konularýnýn ele alýnmasý 

gerektiði belirtildi.

Ankara'da gerçekleþtirilen 
Danýþmanlar Kurulu Toplantýsýnda 
kurs ve seminerlerin kongre dýþýnda 
yapýlmasýnýn kongre niteliðine daha 
uygun olacaðý üzerinde durulurken, 
Ýzmir ve Ýstanbul toplantýlarýna 
katýlan Danýþmanlar Kurulu üyeleri 
ise kurs ve seminerlerin kongreye 
renk kattýðý jeotermal semineri yaný 
sýra doðal gaz, psikrometri ve kanal 

teskon 2005 Danýþmanlar Kurulu 

toplantýlarýnda “Sektörün AB sürecine 

uyum çalýþmalarýnýn önemi” konusu 

ön plana çýktý

Danýþmanlar Kurulu Ankara Toplantýsý.

teskon 2005 Danýþmanlar 
Kurulu toplantýlarý                    
8 Ocak 2005 tarihinde   
Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir’de 
gerçekleþtirildi.
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tesisat ve elektrik mühendislerinin 
kongreye katýlýmý için gerekli 
mekanizmalarýn oluþturulmasý 
gerektiði vurgulandý.

Ankara, Ýzmir ve 
Ýstanbul'da düzenlenen 
toplantýlara katýlan Danýþmanlar; 
teskon 2005'e taahhüt, proje ve 
uygulamacýlarýn birlikte 
katýlýmýnýn saðlanmasý gerektiðini 
söylediler. 

Kongre Yürütme Kurulu 
Baþkaný Doç. Dr. Barýþ 
Özerdem; düzenlenen bölgesel 

tasarýmý, bina yönetim sistemleri, iç hava kalitesi, 
Danýþmanlar Kurulu toplantýlarýnda; Kongrede  

HVAC otomasyonu, temiz oda, tesisatta deprem 
sunulacak  bildiri konularýnýn, düzenlenecek 

güvenliði konularýnda kurs ve seminerler 
panel, kurs ve seminer konularýnýn belirlenmesi 

düzenlenmesinin yararlý olacaðýný belirttiler.
konusunda ve kongrenin genel  akýþ planý 
hakkýnda danýþmanlarýn görüþ ve önerilerinin Kongre kapsamýnda düzenlenecek atölye 
alýndýðýný belirtti. Özerdem, “Danýþmanlar çalýþmalarýnda “Tesisat ile ilgili yayýnlar, 
Kurulu Üyelerimizin bölgesel daðýlýmý dikkate MMO'nun tesisat alanýndaki yayýn çalýþmalarý”, 
alýnarak Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir'de “Tesisat Mühendisliði Eðitimi” , “MMO Uzmanlýk 
gerçekleþtirilen toplantýlarda oluþan görüþ ve ve Yeterlilik Belgelendirme Yönetmeliði” ve 
öneriler kongre çalýþmalarýna ýþýk tutacaktýr. Bir “Tesisat sektörü ile ilgili yasalar” konularýnýn 
çok konu   yanýnda AB uyum sürecinde tesisat tartýþýlmasýnýn yararlý olacaðý vurgulandý.
sektörünü ilgilendiren konular ve iþletmelerde 

teskon 2005 kapsamýnda ara verilen sabah bakým onarým sorunlarý ve eðitim konusu ön 
toplantýlarýna tekrar baþlanmasý erken uyarý plana çýkýyor. Danýþmanlar Kurulu üyelerimizin 
sistemi, tesisat simülasyonu, tesisatta ara teknik önerileri yürütme ve düzenleme kurullarýmýzca 
eleman yetiþtirme konularýnýn tartýþmaya titiz bir çalýþma ile deðerlendirilecektir. 
açýlabileceði üzerinde duruldu. Toplantýlara katýlarak görüþlerini bizlerle 

paylaþan danýþmanlarýmýza bir kez daha 
Ayrýca panellerde sunumlarýn niteliðinin 

teþekkür ediyoruz” dedi. 
artýrýlmasý üzerinde durulurken; konuþmacýlarýn 
kurumsal temsiliyet 
taþýmasýnýn; kurumlarýn 
görüþlerinin kongre 
katýlýmcýlarý ve kamuoyu 
tarafýndan paylaþýlmasý, 
olasý çözüm önerilerinin 
þekillenmesine olanak 
saðlayan bir platforma 
dönüþtürülmesi anlamýnda 
yerinde olacaðý belirtildi.

Ayrýca yapý üretim 
sürecinde birlikte çalýþmasý 
gereken mimar, inþaat, 

Danýþmanlar Kurulu Ýstanbul Toplantýsý

Danýþmanlar Kurulu Ýzmir Toplantýsý.

DEÐÝÞECEK
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ve krizler sarmalý altýnda kuþatýlan bizim gibi ülkelere 
ise yeni borçlar vermek için tüm kamu desteklerinin 

Oda-Sektör dernek ve kuruluþlarý buluþmasýna þu kaldýrýlmasý ön koþul olarak konulmaktadýr. 
kuruluþlar temsilcileriyle katýldýlar: Akdeniz Asansör Uluslararasý para ve finans kuruluþlarýnýn denetimin-
Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði, Akýþkan Gücü de hazýrlanan yapýsal uyum programlarý ile bu ülke 
Derneði, Bursa Asansörcüler Derneði, Demir Çelik devletleri kendi kaynaklarýný kullanma, geleceklerini 
Üreticileri Derneði, Doðal Gaz Sanayici ve Ýþ planlama ve ekonomilerini yönlendirme iþlevlerinden 
Adamlarý Derneði, Isý Ses ve Su Ýzolasyoncularý arýndýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Bu ülkelerin ulusal 
Derneði, Isýtma Soðutma Klima Araþtýrmacýlarý Vakfý, bilim, teknoloji, yenilenme ve sanayileþme 
Ýklimlendirme Soðutma Klima Ýmalatçýlarý Derneði, Ýþ politikalarýný kendi çýkarlarý doðrultusunda oluþturup, 
Makinalarý Distribütörleri ve Ýmalatçýlarý Birliði, Ýþ uygulamaya geçirmelerine engel olunmaktadýr.
Makinalarý Mühendisleri Birliði, Makina Ýmalatçýlarý Ülkemizde de yýllardýr bu uygulamalar yaþama 
Birliði, Otomotiv Yetkili Satýcýlarý Derneði, Polistren geçirilmektedir. Ülke kaynaklarý üretken, verimli ve 
Üreticileri Derneði, Sektörel Yayýncýlar Derneði, istihdam yaratan reel sektörler yerine, hizmet ve rant 
Takým Tezgahlarý Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði, alanlarýna aktarýlmaktadýr. Sanayileþme sürecinden ve 
Türk Kojenerasyon Derneði, Türk Loydu Vakfý, Türk üretimden uzaklaþýlmýþtýr. Bunun sonucunda ithalat, 
Pompa Sanayicileri Derneði, Türk Tesisat ihracat açýðý her yýl artarak büyümekte, ülkemiz 
Mühendisleri Derneði, Türkiye Jeotermal Derneði, birbiri ardýna krizler yaþamakta, iç ve dýþ borç stoku, 
Uygulamalý Havuz Enstitüsü. iþsizlik, gelir daðýlýmýndaki adaletsizlik her geçen gün 

Toplantýya katýlan sektör dernekleri ve kuruluþlarý artmaktadýr.
Makina Mühendisleri Odasý ile iþbirliðini geliþtirme Oda Baþkaný "Bu plansýzlýk ve politikasýzlýktan en 
arzularýný dile getirdiler.  Kamu kurumu niteliðinde fazla maðdur olan kesimlerden birisi de mühendisler 
meslek kuruluþu olan Odanýn sektör dernek ve ve sanayi sektörümüzdür. Sanayi sektörünün 
kuruluþlarýyla iliþkilerinde, kamuoyu ile iliþkilerde, teknolojik düzeyi düþüktür. Yüksek katma deðerli 
yasa taslaklarýna iliþkin görüþ ve öneri oluþturmada mallarýn ihracat içindeki oraný %5'i bulmaktadýr. AR-
öncü olmasý gerektiðini belirten dernek temsilcileri, GE harcamalarý þirket cirolarýnýn % 0,5'ini 
Oda ile ortak toplantýlarýn sürekli hale getirilmesini aþmamaktadýr. Sanayi girdilerinin ortalama % 60'ý 
istediler. Oda Baþkaný Emin Koramaz süreç içinde yurtdýþýndan gelmektedir. Sektörlerde ihracatýn 
sektör dernekleri ile ortaklaþa yapýlmasý düþünülen ithalatý karþýlama oraný ise ortalama %30'lar 
çalýþmalarýn baþlýklarýný dile getirdi ve bu konularda civarýndadýr. Ýhracatýn dünya içindeki payý oldukça 
çalýþma gruplarý oluþturulacaðýný belirtti. düþüktür. Bunun da önemli bir kýsmýný fason üretim 

Emin Koramaz konuþmasýnda küreselleþme oluþturmaktadýr. Ülkemiz sanayi iþletmelerinin 
süreçlerine deðindikten sonra bu süreçlerin %99'unu oluþturan  KOBÝ'lerin verimli olanlarý tek tek 
Türkiye'ye etkilerini þöyle dile getirdi: "Geliþmiþ çok uluslu þirketlerin eline geçmektedir. Satýn alýnan 
ülkeler katma deðeri yüksek, ileri teknoloji isteyen bu iþletmelerin çoðunluðunda teknik alt yapý 
yatýrýmlara, teknik eðitime, AR-GE çalýþmalarýna yenilenmemekte, AR-GE çalýþmalarýna yeterli kaynak 
dolayýsýyla ulusal sanayilerine ve ihracata verdikleri aktarýlmamakta, çoðu zaman üretim tesisleri 
desteði sürekli artýrmaktadýrlar. Buna karþýn dýþ borç kapatýlarak ithalatçý konumuna getirilmektedir." dedi.

Oda - sektör dernekleri toplantýsý yapýldý

Oda-Sektör Dernekleri toplantýsý Ankara’da gerçekleþti.

Makina Mühendisleri Odasý'nýn 
faaliyet gösterdiði alanlardaki 
sektör dernek ve kuruluþlarý ile 
iliþki ve iþbirliðinin geliþtirilerek 
kurumsallaþmasýný hedefleyen 
buluþma 27 Kasým 2004 
tarihinde Ankara Dedeman 
Otelinde gerçekleþti. Toplantýya 
Þubemizden kongre sekreteri 
Necmi Varlýk ile Þube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Ýlhami 
Tezgelen katýldý. 
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II. MMO  Üniversite Buluþmasý Gerçekleþti

durumun mühendislere nasýl yansýdýðýný þöyle açýklamýþtýr:

“Bu eþitsiz geliþim durumu mezunlara da 
yansýmakta, hepsi devlet tarafýndan açýlan ve 
programlarý devlet tarafýndan saptanan üni-
versitelerden mezun olan mühendislerin çoðu yeterli 
niteliðe ulaþamamakta, iþ bulamamakta ve ekonomiye 
kazandýrýlamamaktadýr.”

Koramaz, bu durumu “Ülkemizde yaþanan 
daðýnýklýk” olarak deðerlendirmiþ ve DTÖ ile AB 
anlaþmalarýnýn mühendislik hizmetlerine yansýmasýný 
þöyle deðerlendirmiþtir: “Ülkemizde bu daðýnýklýk 
yaþanýrken, ülkemizin de imzaladýðý Dünya Ticaret 
Örgütü anlaþmalarý ve AB anlaþmalarý mühendislik 
hizmetlerinin serbest dolaþýmýný da kapsamaktadýr. 
Bu anlaþmalar uluslararasý akademik ve mesleki 
tanýnýlýrlýðý da zorunlu tutmaktadýr. Bu nedenle, 
akademik deðerlendirme, kalite ve akreditasyon tüm 
geliþmiþ ülkelerin gündemine girmiþtir. Bir çok 

2002 yýlýnda yapýlan ilk buluþmaya göre katýlým ve 
ülkede bu amaçla yeni kurum ve kuruluþlar 

ilginin arttýðý ikinci buluþmaya üniversitelerin makina, 
oluþturulmuþ ve yöntemler geliþtirilmiþtir. ”Oda-

endüstri, iþletme, üretim, uçak, havacýlýk ve uzay 
Üniversite Buluþmasý'nýn 19 Ekim 2002 tarihinde 

mühendisliði bölümlerinden dekan, bölüm baþkaný ve 
yapýlan ilkine iliþkin deðerlendirme; mezuniyet sonrasý 

öðretim elemanlarý olmak üzere toplam 41 
süreç, yüksek öðretimin finansmaný, yüksek öðretimde 

üniversiteden 62 öðretim üyesi katýldý. Buluþmaya 
planlama, eðitim-öðretim reformu; Oda-Üniversite 

Odamýzýn Yönetim Kurulu Üyeleri ile Þube Baþkan ve 
Buluþmasý ve Oda-Üniversite (ve sanayi ile) iþbirliði, 

temsilcileri de katýldýlar.
Oda faaliyetlerine katký; Akreditasyon ve patent 
çalýþmalarý; eðitimde akreditasyon; ulusal, bilimsel ve Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Makina Mühendisleri 
teknik yayýn nicelik ve niteliðinin artýrýlmasý ve Oda Odasý Baþkaný Emin Koramaz toplantý gündemine 
yayýnlarý, öðretim elemanlarýnýn yayýn destekleri, iliþkin þunlarý belirtti: “Bugünkü toplantýmýzda geçen 
“Mühendis ve Makina” dergisinin EJ ve SCI tarafýndan toplantýda alýnan kararlarýn uygulama durumu, eksik 
taranmasýnýn saðlanmasý; Makina Mühendisleri kaldýðýmýz konular, meslek alanlarýmýzda ve 
Odasý'nýn MÜDEK'te temsili, Oda'nýn Bölüm Danýþma mühendislik eðitimindeki geliþmeler, bu geliþmelerin 
Kurulu'nda görev almasý, profesyonel mühendis Odamýza ve üniversitelere yüklediði görevler, bu 
sertifikasý, iþ ve bilim ahlaký/meslek etiði ve mühendislik görev ve sorumluklarýn yerine getirilebilmesi için 
eðitimi; disiplinler arasý çalýþma ve Oda'nýn rolü; lisans yapýlabilecek ortak çalýþmalar, bu çalýþmalarýn 
ve lisansüstü eðitim-öðretim, üniversitelerin genel yapýsý baþarýya ulaþabilmesi, Oda-Üniversite iliþkilerinin 
ve durumu; Ar-Ge çalýþmalarý; meslek içi eðitim, kalite; geliþtirilmesi ve kurumsallaþtýrýlmasý için neler 
stajlar ve Oda ile iþ birliði...yapýlabileceði tartýþmaya açýlacaktýr.”

Toplantýya; Baþkent Üniversitesi, ÝTÜ Makina Oda Baþkaný bu konulara ayrýntýlý olarak deðindiði 
Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, ODTÜ, Ýnönü konuþmasýnda üniversiteler arasý eðitim eþitsizliklerine 
Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, iliþkin olarak, “Odamýz üyesi meslek disiplinlerine 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi Mühendis yönelik eðitim veren bu bölümlerin eðitim hizmet-
Gazi Üniversitesi, ÝTÜ Endüstri Mühendisliði, Marmara lerinin kalitesinde de büyük farklýlýklar bulunmak-
Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Süleyman tadýr. Eðitim programlarýnýn, ders içeriklerinin, 
Demirel Üniversitesi, Balýkesir Üniversitesi, Osmangazi öðretim üyesi sayýsý ve yeterliliklerinin, laboratuvar, 
Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Yýldýz Teknik derslik, kütüphane, bilgisayar donanýmý, araþtýrma 
Üniversitesi, Bahçeþehir Üniversitesi, Çankaya ve barýnak olanaklarýnýn genel yetersizliði yanýnda, 
Üniversitesi ve Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden eðitim kuruluþlarý arasýnda bu olanaklar açýsýndan da 
akademisyenler katýlmýþtýr.ciddi dengesizlikler bulunmaktadýr.” demiþ ve bu 

MMO ikinci kez üniversite temsilcileriyle bir araya geldi.

Üniversitelerin makina, endüstri, iþletme, 
uçak, havacýlýk, uzay mühendisliði dekan, 
bölüm baþkaný ve öðretim elemanlarý ile 
Makina Mühendisleri Odasý'nýn ikinci 
kez bir araya geldiði toplantý 20 Kasým 
2004 tarihinde Ankara'da yapýldý.
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Yangýndan korunma konusunda benzeri kurslar Dr. Sabahattin Bozbey
hakkýnda www.nfpa.org  web sitesinden de 
yararlanýlabilir. Yine üstte ki kurs içeriklerinin detaylý 

Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubemiz anlatýldýðý yangýn konusunun alt konularýný içeren 
tarafýndan düzenlenmekte olan tesisat mühendisleri çeþitli kitaplarý bu sitelerden satýn almak mümkün 
kongrelerinde yangýn konusunda çeþitli bildiriler olup, yangýn yönetmeliði yürürlüðe girmesinden 
sunulmuþ ve katýlýmcý mühendislere yangýna yönelik sonra yangýn konusunda mevcut bilgi ve 
bilgiler verilmiþtir. Mekanik Tesisat projelerinde yer dokümanlarý arttýrma zorunluluðumuz doðmuþtur. 
alan sulu yangýn söndürme sistemleri 26.07.2002 

Yangýn, yangýndan korunma  ve yangýn güvenliði 
tarihinde yürürlüðe giren “Binalarýn Yangýndan 

olarak iki ana dalda ele alýnmaktadýr. Yangýndan 
Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik” gereði ayný 

korunmayý da aktif korunma ve pasif korunma gibi 
tarihten itibaren ayrý yangýn söndürme projesi olarak 

alt dallarda incelemek, aktif korunmada da makina 
yapýlmaktadýr. Yönetmeliðin getirdiði zorunluluklar 

mühendisliði meslek disiplini olarak bina içi ve dýþý 
nedeniyle yaðmurlama sistemleri, duman tahliye 

yangýn dolaplarý söndürme sistemleri, yaðmurlama 
sistemleri, basýnçlandýrma ve duman yönetim 

sistemleri, bina dýþý hidrant sistemleri, su-köpük 
sistemleri yeni uygulamalar olarak yangýn projesi adý 

otomatik söndürme sistemleri, water mist sistemler, 
altýnda hazýrlanmakta ve uygulanmaktadýr. 

yangýn suyu kaynaklarý, yangýn pompa tesisatlarý, 
Mevcut Türkçe literatürde yangýn konusunda tozlu söndürme sistemleri, temiz gazlý söndürme 

yeterli doküman olmamasý nedeniyle teskon 2005 sistemleri, merdiven basýnçlandýrmasý, duman 
ve benzeri kongrelerde sunulan bildiriler tahliye sistemleri, duman yönetim sistemi, asansör 
katýlýmcýlarýn bilgisini geliþtirecektir. teskon kuyularý basýnçlandýrmasý, HVAC sisteminin 
kongrelerinde ayrýca yangýn söndürme sistemleri adý yangýnda kullanýlmasý gibi çeþitli  konularda 
altýnda ayrý ayrý kurslar açýlmakta, katýlýmcýlarýn bilgi tasarýmlar yapýlarak uygulanmaktadýr.
eksikliklerini giderici eðitimler verilmektedir.

teskon 2005'te yangýn ayrý bir dal olarak 
Yangýn konusunda bir çok ülkenin referans aldýðý incelenmeli ve de üstte açýkladýðýmýz konularda 

Amerikan Yangýndan Korunma Ajansýnýn (NFPA), çeþitli bildiriler meslektaþlarýmýza sunulmalýdýr.
Yangýndan Korunma Mühendisler Birliði (SFPE) gibi 
kuruluþlarýn düzenlediði seminer,  kongre ve fuar 
etkinlikleri ile yayýnlarý da meslektaþlarýmýz için son 
derece yararlý kaynaklardýr.

2003 yýlý Eylül ayýnda  katýldýðým böyle bir 
seminer bu yýlda 14-17 Mart 2005 tarihlerinde 
Orlando, Florida da düzenlenecektir. SFPE 
tarafýndan düzenlenen Bahar Mevsimi Profesyonel 
Mühendisler  Geliþtirme Haftasý olarak 
adlandýracaðýmýz bu etkinlikte;

üMühendisler için Yaðmurlama Tasarýmý Kursu,

üYangýndan Korunma Mühendisliði Prensipleri,

üYangýn Alarm Sistem Tasarýmý,

üPerformans Temelli Tasarým Rehberi,

üYangýnda Ýnsan Davranýþý,

üYangýn Dinamiði Simülatör Sunumu

kurslarý verilmektedir.

SFPE'nin düzenlediði etkinliklere ilgi duyan 
meslektaþlarýmýz www.sfpe.org web sitesinden üstte 
ki kurslarla ilgili daha detaylý bilgi alabilir.

Yangýn Güvenliði ve teskon 2005
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Prof. Dr. Abdurrahman Kýlýç Yönetmeliðin uygulanmasýnda bazý maddeler 
Ýstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi uygulayýcýlar tarafýndan çok farklý þekilde yorumlandý 
Teskon 2005 Yürütme Kurulu Üyesi ve þehirlere hatta kiþilere göre farklý yorumlar getirildi. 

Hatalý yorumlarýn bir kýsmý yönetmelikteki 
eksikliklerden kaynaklandý, fakat çoðunlukla bilgi 

Türkiye'de ilk kez, ülke genelinde 
yetersizliðinin yanlýþ yorumlara neden olduðunu 

geçerli olan, kamu ve özel kurum ve 
görüldü.  Ýlk kez yayýmlanan böyle bir yönetmelikte 

kuruluþlar ile gerçek kiþilerce 
mutlaka eksiklikler ve hatalar olacaktýr. Bütün 

kullanýlan her türlü yapý, bina, tesis ve 
yasalarda olduðu gibi, bu yönetmeliðin de zaman 

iþletmelerin, tasarýmý, yapýmý, iþletimi, 
içinde deðiþtirilmesi ve geliþtirilmesi, eksikliklerin 

bakýmý ve kullanýmý aþamalarýnda, 
giderilmesi gerekmektedir.  Bir yönetmelikte teknik 

esas alýnacak “Binalarýn Yangýndan Korunmasý 
konularýn detaylý olarak verilmesi mümkün deðildir. 

Hakkýndaki Yönetmelik”,  Bakanlar Kurulu'nca 
Geliþmiþ ülkelerde yönetmelikler çok kýsa tutulmakta, 

12/6/2002 tarihinde kararý ile Resmi Gazetenin 
standart ve kodlarla eksiklikleri tamamlanmaktadýr. 

26.07.2002 tarih ve 24827 sayýsýnda yayýmlandý. 
Diðer taraftan, Mimarlýk, Makina Mühendisliði, 

Yönetmelik, binalarýn yangýnlara karþý korunmasý için 
Elektrik Mühendisliði, Kimya Mühendisliði, Ýnþaat 

alýnacak tedbirleri, can ve mal kaybýnýn en aza 
Mühendisliði, Ýþletme Mühendisliði gibi çok farklý 

indirilmesi konusunda yapýlacak iþ ve iþlemler ile 
disiplinleri içine alan yangýn güvenliði yönetmeliðinin 

görevlileri belirlemektedir. Yönetmelikte, binalara 
herkes tarafýndan kolaylýkla anlaþýlabilir olmasý da 

iliþkin genel hükümler, imar planlarý, kaçýþ yolu 
beklenmemelidir. Standartlarýn sayýsý arttýkça ve sivil 

özellikleri, kaçýþ yollarýnýn aydýnlatýlmasý, çýkýþ 
toplum kuruluþlarý tarafýndan yayýnlar ve eðitimler 

iþaretlemesi, yangýn merdivenleri özellikleri,  sulu 
yapýldýkça yönetmelikteki belirsizlikler azalacaktýr. 

yangýn söndürme sistemleri, yangýn dolaplarý, 
Özellikle Makina Mühendisleri Odasý'nýn eðitim 

minimum su kapasitesi ve basýncý, yangýn söndürme 
çalýþmalarýnda yönetmeliðin uygulanmasýný ve 

cihazlarý, yangýn ihbar ve alarm sistemleri yer 
açýklanmasýný ön planda tutmasý gerektiðine 

almaktadýr. Özellikle yüksek yapýlar ve topluma açýk 
inanýyorum.

yapýlar için özel hükümler içermektedir.

Yönetmeliðin uygulamaya baþlamasýndan itibaren 
yaklaþýk iki sene geçti. Bu süre içerisinde yönetmeliði 
uygulayan þehirlerimiz olduðu gibi yönetmeliðin 
çýktýðýndan haberi olmayan þehirler ve çok sayýda 
kurum bulunmaktadýr. Ýstanbul'un önemli bir Ýlçesinin 
imar müdürlüðü ile birkaç ay öncesi görüþtüðümde 
yönetmelikten haberleri olmadýðýný öðrendim. Eðer 
Ýstanbul böyle ise diðer ilçelerdeki durumun daha acý 
olduðu kolayca düþünülebilir.

Yönetmeliðin yeterince uygulanmamasýnýn birçok 
nedeni bulunmaktadýr. Bunlardan en önemlisi 
yönetmeliði uygulatacak imar müdürlüklerinin ve 
itfaiyecilerin bilgi seviyelerinin yeterli olmamasýdýr. 
Yönetmelik çýkmadan önce yangýn güvenliðinin ayrý 
bir bilim dalý ve uzmanlýk gerektiði bilinmiyordu. 
Yönetmelik olmadýðý için zorlayýcý hükümler ve 
dolayýsýyla uzman elemanlara da ihtiyaç yoktu. Ýhtiyaç 
olmadýðý için imar müdürlüklerinde ve itfaiyelerde 
mimar ve mühendis istihdam edilmemiþti. Yönetmelik 

Yangýn Yönetmeliði ve Uygulamasý



çýktýktan sonra ihtiyaç olduðu görüldü ve birçok mühendisler, yükleniciler, imalatçýlar sorumlu 
belediye teknik elemanlarý yönetmeliðin uygulamasý gösterilmekte, fakat uygulamada yangýnlardan 
için görevlendirdi. Ýki sene öncesine göre oldukça elektrik kontaðý veya sigara sorumlu tutulmaktadýr. 
iyi geliþmeler olmasýna raðmen henüz yeterli Çok sayýda yönetmelik veya standart çýkarýlsa bile 
düzeyde deðil. Sadece bazý büyük þehirlerde belli uygulanmadýkça bir iþe yaramayacaktýr. 
bir seviyeye gelindi. Bu eksikliðin nedeni Uygulanmadýkça eksiklikleri ve hatalarý da 
yönetmeliðin Avrupa ülkelerine göre onlarca yýl geç görülemeyecektir. Yönetmeliðin uygulanmasý, 
çýkarýlmýþ olmasýdýr. Yönetmelik yirmi yýl önce kontrol ve denetimlerin yapýlmasý, yönetmelik 
çýkarýlmýþ olsaydý bugüne kadar problemlerin sayýsý hükümlerine göre sorumlularýn belirlenmesi ve en 
azalacaktý. çok her iki yýlda problem olan maddelerin 

deðiþtirilmesi, teknolojinin getirdiði yeniliklerin ilave 
Yönetmeliðin en önemli eksikliði mevcut 

edilmelisi gerekmektedir
yapýlarla ilgili hükümlerin olmamasýdýr. 
Yönetmelikte mevcut yapýlarla ilgili olarak, 
yüksekliði 30.50 m'yi geçen konut harici bütün 
binalarda ve yatak sayýsý 200'ü geçen oteller ile 

2kullaným alaný 3000 m 'nin üzerinde olan alýþveriþ, 
eðlence, ticaret ve toplanma amaçlý yerlerin 3 yýl 
içerisinde yönetmelik hükümlerini uygulamasý 
istenmiþtir. Bu süre 26.07.2005 tarihinde 
dolmaktadýr. Fakat yönetmeliðin on yýl sonra bile 
eski yapýlara tam olarak uygulanmasý pratik olarak 
mümkün deðildir. Mevcut yapýlar için özel 
maddeler ilave edilerek yaþayan bir bina için 
uygulanabilir önlemler getirilmelidir.

Yönetmeliðin deðiþtirilmesi ve geliþtirilmesi 
çalýþmalarý halen devam etmektedir. Bayýndýrlýk 
Bakanlýðý ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn koordinasyonunda 
devam eden çalýþmalarýn Haziran ayýna kadar 
tamamlanmasý planlanmaktadýr. Özellikle Amerikan 
normlarý esas alýnarak hazýrlanan eski 
yönetmelikteki hükümler, Avrupa normlarý esas 
alýnarak deðiþtirilmektedir. Yapýsal önlemler ve 
söndürme sistemleri Avrupa Birliði normlarý esas 
alýnmakta, yönetmelikteki uygulanmayan ve yanlýþ 
anlaþýlan maddeleri deðiþtirilmektedir. 

Yönetmelikte, yatýrýmcý kuruluþlar, mal sahipleri, 
iþveren temsilcileri, tasarým ekibi, mimar ve 
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ULUSAL ÝKLÝMLENDÝRME 

SEMPOZYUMU VE SERGÝSÝ
 

25-26-27 Þubat 2005
 

Cam Piramit Sabancý Kongre ve 
Fuar Merkezi/ ANTALYA

 

Makina Mühendisleri Odasý adýna Antalya Þubesi 
tarafýndan, ülkemizdeki iklimlendirme sistemlerinin 
çaðýmýzýn modern bilgi ve teknolojisinden 
faydalanarak geliþmesine katkýda bulunmak doðru ve 
yeterli bilgiye ulaþmak, bilginin ve deneyimin 
iklimlendirme alanýnda yaygýnlaþmasýný saðlamak 
amacýyla bu sempozyum düzenlenmektedir.

Ulusal iklimlendirme sempozyumu ve sergisi 
ülkemizde, turizm, inþaat, otomotiv, tarým, saðlýk gibi 
birçok alanda yoðun olarak kullanýlan iklimlendirme 
sistemleri hakkýnda konunun tüm boyutlarý ile 
incelenmesi ve tartýþýlmasý için ilgili kesimleri bir 
araya getirmeyi amaçlamaktadýr. Sempozyum 
kapsamýnda; iklimlendirmenin tanýmý, sistem ve 
teknolojileri, projelendirilmesi, uygulanmasý ve 
uygulamadaki aksaklýklar ile bunlarýn giderilmesi, 
iþletmeleri ve bu süreçte kullanýmý zorunlu teknoloji-
lerle sistemler ile ilgili bilgisayar yazýlýmlarý konunun 
uzmanlarý tarafýndan bildiriler þeklinde sunulacaktýr.

Sempozyum kapsamýnda kurslar ve atölye çalýþma-
larý yapýlacaktýr. Düzenlenecek panel ve iklimlendir-
me sistemleri alanýnda uygulanan politikalar, 
uygulanan politikalarýn ekonomiye yansýmalarý ve 
ulusal çýkarlamýzla ilgili olarak, konunun tarafý olan 
uzmanlar bir araya gelecek görüþlerini sunacaktýr.

Sempozyum sürecinde gerçekleþtirilecek olan sergi 
ile bütünleþecek olan etkinlik, oda-üniversite-sanayi-
proje müellifi-uygulayýcý-yatýrýmcý-iþletmecilerin 
buluþmasýný saðlayacaktýr.
 

Tel : (0242) 237 85 80 (pbx) Faks : (0242) 237 85 82 
e-posta: antalya@mmo.org.tr 

www.antalya@mmo.org.tr
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Doç.Dr. Barýþ Özerdem
ÝYTE Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný
teskon 2005 Yürütme Kurulu Baþkaný

Belgrad'ýn benim hayatýmda ayrý bir önemi 
vardýr. Bundan yaklaþýk 25 yýl önceydi. Uçaðýmýz 
Belgrad'a inerken ben bir lise öðrencisi olarak ilk 
yurtdýþý deneyimimi yaþýyor olmanýn heyecaný 
içerisinde, sabýrsýzlýkla o zamanki adýyla Yugoslavya 
topraðýna ayak basmayý bekliyordum. Yýllar 
içerisinde çok þey deðiþti. Oralarda yaþanan ve 
Yugoslavya'nýn parçalanmasý sonucunu doðuran 
insanlýk trajedilerini  aylarca televizyonlardan 
izledik, gazetelerden okuduk. Sonrasýnda, uzunca 
bir süre yaþanan ve belki bir daha hiç 

desteklenen Kongre'nin açýlýþ konuþmasý Kongre unutulamayacak   acýlar ve sýkýntýlar yerini görece bir 
Baþkaný Prof. Dr. Branislav Todoroviç tarafýndan dinginliðe ve düzene býraktý. Ancak, artýk hiçbir þey  
yapýldý. Sýrbistan Enerji Bakanýnýn konuþmalarýný, eskisi gibi olamayacaktý. Bu duygu ve düþünceler 
Ashrae Baþkaný Ron Vallort ve Rehva Baþkaný Dusan içerisinde, iþte yine Belgrad'da idim. Ama bu sefer, 
Petras'ýn konuþmalarý takip etti. Sonrasýnda ise, 35. Uluslararasý Isýtma, Soðutma ve Ýklimlendirme 
teknik oturumlara geçildi. En çok üzerinde durulan Kongresi'ne katýlýp, bildiri sunmak için ayak bastýðým 
konular; bölge ýsýtma sistemleri, yeni standartlar ve ülkenin adý Sýrbistan-Karadað idi.
standart teklifleri, soðutma tesisatlarý, binalarda 

Ýlki 1971 yýlýnda yapýlan Kongre her yýlýn Aralýk enerji verimliliði, bina tasarýmýnda entegrasyon, 
ayýnda tekrarlanarak 35. yaþýna ulaþmýþtý. Bu özelliði binalarýn enerji davranýþlarýnýn simülasyonu, 
ile de Avrupanýn en yaþlý “Tesisat Kongresi” olma endüstriyel tesisatlar  ile yenilenebilir enerji 
özelliðini gururla taþýr gibiydi. 1-3 Aralýk 2004 kaynaklarýnýn tesisat mühendisliðindeki uygulamalarý 
tarihlerinde “Sýrbistan Makina ve Elektrik idi.  Kongrenin sürdüðü üç gün içerisinde ayrýca iki 
Mühendisleri ve Teknisyenleri Birliði” tarafýndan tane “Yuvarlak Masa” toplantýsý düzenlendi. Bu 
organize edilen Kongre ve Sergi'ye “Sava Centre” ev toplantýlarýn temalarý  “CFC'ler için ulusal bir 
sahipliði yaptý. Yaklaþýk 20 ülkeden gelmiþ olan  program uygulamasý” ve “Ulusal standartlarýn 
1000'e yakýn katýlýmcý 68 adet bildiriyi dinledi ve Avrupa Birliði Standartlarý ile uyumluluðu” idi.  
tartýþtý. Bu yýlýn kongresi, ýsýl konfor kavramýna 

Üç gün boyunca büyük bir ilgi ile izlediðim, yeni bilimsel yaklaþabilmek için, Belgrad Üniversitesi'nde 
pek çok meslektaþýmla tanýþma imkaný bulduðum  20. yüzyýlýn baþýnda verilmeye baþlanan tesisat ile 
kongrenin kapanýþ konuþmasý da yine Prof. Dr. ilgili derslerin 100. yýlýný kutlamaya ithaf edilmiþti. 
Todoroviç tarafýndan yapýldý. Bu konuþmasýnda Bu hususun beni, mühendis olmamýn ötesinde, bir 
kendisi, ayrýca insan vücudunun ýsýl davranýþý akademisyen olarak da çok etkilediðini belirtmek 
hakkýnda ilginç bir slayt gösterimi de sundu. isterim. Bu arada 100'ün üzerinde yerel ve 
Belgrad'daki beþinci günümün sonuna geldiðimde, uluslararasý firma sergiye katýlarak ürün ve 
ayrýlýk vakti de gelmiþti.  Dönüþ yolumda, kendi pek hizmetlerini sundu.
olmasa da adý “Beyaz Þehir” olan, Belgrad'dan 

Sýrbistan Bilim ve Çevresel Koruma Bakanlýðý, beyaz anýlarla ayrýlmanýn mutluluðunu yaþýyor ve  
Ashrae, Rehva ve Belgrad Üniversitesi tarafýndan bir sonraki kongreye de katýlma hayalini taþýyordum. 

35. Uluslararasý  Isýtma, Soðutma ve 

Ýklimlendirme Kongresi

“Tesisat Eðitiminde 100 Yýl” 

Sloganýyla Belgrad' da Yapýldý

Kongre’nin bu yýlki sloganý  “Tesisat Eðitiminde 100 Yýl” oldu.
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enerji kaynaklarýna 
ihtiyaç vardýr. Jeotermal 
enerji bu konuda en 
uygunudur. Çünkü;

- Bu kaynaklarýn büyük 
kýsmý þehirlerden uzak 
kýrsal kesimdedir.

- Bu enerji ýsýtmada 
veya saðlýk amaçlý 
kaplýcada kullandýktan 
sonra sera ýsýtmada  
kullanýlabilir.

- Sýcaklýðý 40º C 
civarýnda olan ve kýrsal 
kesimde bulunan çok KONGRE BÜLTENÝ: Jeotermal enerjinin konut 

ýsýtmasý, termal turizm, minarel eldesi dýþýnda miktarda jeotermal 

tarým alanýndaki kullanýmý konusunda bilgi verir kaynak vardýr ve konut 

misiniz? ýsýtma için pek uygun 
olmayan bu sýcaklýktaki kaynak sera  ýsýtmada 

Prof. Dr. Gazanfer HARZADIN: Önce jeotermal 
kullanýlabilir.

enerjinin seralarda ýsýtmada  kullanýlmasýndan söz 
edeyim. Ayrýca jeotermalden elde edilen CO  sera 2 

havasýna belli bir ppm de  verilerek %60 varan 
Her bitkinin yetiþmesi için uygun sýcaklýk, ýþýk, 

oranlarda ürün artýþý saðlanabilir.
relatif  nem ve CO  gibi koþullara gereksinim  2 

bulunmaktadýr. Özellikle sýcaklýk uygun olmadýðýnda  Þu anda Balçova, Dikili, Aydýn (Ortaklar) Simav, 

bitkinin ürün vermesi ve dolayýsýyla çiçeðinin Hisaralan, Gediz, Kozaklý, Yozgat,   

döllenmesi için hormon kullanýlmasý gerekmekte ve 
Kýzýldere, Sandýklý, Urfa, Edremit  vb. yerlerde sera 

bu uygulama sonunda düþük verimli ve saðlýksýz ürün 
ýsýtmada jeotermal enerji kullanýlmaktadýr. Kendime 

elde edilmesine neden olunmaktadýr. Buna raðmen 
ait Ortaklar Gümüþköy'de 25.000 m² jeotermalle 

sýcaklýk düþüþü don yapma sýnýrýna geldiðinde ürün 
ýsýtýlan bir seramýz  mevcuttur. Su sýcaklýðý 42º C dir. 

tamamen zarar görmektedir. Bu riskler nedeniyle  ya 
soðuða dayanýklý ürün (marul, spray karanfili vb)  
yetiþtirilmekte  (kazanç düþük olmakta) veya sera 
ýsýtýlmaktadýr. 

Seranýn yapý olarak maksimum ýþýk geçirecek 
þekilde çatý ve yanlarýnýn cam veya polietilen gibi 
plastik bir malzemeden yapýlmasý nedeniyle ýþýk kaybý 
yüksek olmaktadýr (Ýzmir için yaklaþýk olarak 1000 
m²'lik bir serada 220.000 kcal/h).Yakýt olarak fueloil, 
motorin, kömür veya prina kullanýlmasý söz konusu 
olmakta ve fiyatlarýnýn yüksek olmasý ve herhangi bir 
destek  verilmemesi nedeniyle ýsýtma 
yapýlamamaktadýr  (yapýlanlar kayda deðecek oranda 
deðildir). Bu nedenle daha yüksek gelirli, ihracat da 
edilebilir saðlýklý ürünler yetiþtirilmesi için daha ucuz  

Jeotermal enerjinin seracýlýkta kullanýmý

üretim miktarýný, kalitesini ve 

iþletme gelirini artýracaktýr
Akademik kariyeri yaný sýra uzun 
yýllar jeotermal enerjinin seracýlýkta 
kullanýmý konusunda çalýþan 
TARTES Tarým San ve 
Tic.Ltd.Þti. sahibi Prof. Dr. 
Gazanfer Harzadýn ile  jeotermal 
enerjinin seracýlýkta ve tarýmsal 
ürünlerin kurutulmasýnda  
kullanýmý, iþletme maliyetlerine  
etkisini, bir uygulamacý olarak 
jeotermal enerji yasasýndan 
beklentilerini konuþtuk.

Jeotermal enerji kurutma sistemi

Jeotermal enerji kurutma 
sistemi
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Su kendi arazimizden 35 m derinlikteki 3 kuyudan ihtiva ettiði yüzde su miktarýný belli seviyeye 
alýnmaktadýr. düþürmek suretiyle enzim ve mikrobiyolojik 

faaliyetlerinin engellenmesi ve ürünün bozulmasýný 
Isýtma sera tabanýna döþenen 60 mm çapýnda ve 

önlemek mümkündür.  Bu amaçla uygulanan 
tekniklerden biri de kurutmadýr.  Ülkemizde sebze, 
meyve aromatik ve týbbý bitkiler yaygýn olarak güneþte 
kurutulmaktadýr. Ancak bu yöntemde kurutma 
iþleminin dýþ atmosferik etkilere açýk olmasý ve ayrýca 
ürüne yabancý madde ( toz, böcek atýklarý ve 
yumurtalarý vb.) karýþmasý gibi olumsuzluklar yanýnda 
kanserojen olan aflatoksin taþýmalarý gibi sakýncýlarý 
bulunmaktadýr. Bu nedenle ürünlerin deðeri daha 
kurutma aþamasýnda  düþmekte ve ihracatta ürünlerin 
geri gönderilmesi gibi olaylarla sýkça 
karþýlaþýlmaktadýr.  Kurutulmuþ ürünlerde hijyenik 
koþullarýn saðlanmasý açýk sergi yerine atmosferik 
koþullardan etkilenmeyen kurutma sistemlerinin 
kullanýmýný gerektirmektedir. Enerji yoðun bir süreç 
olan kurutmada geleneksel enerji kaynaklarýnýn 
kullanýmý, ürün maliyetinde önemli artýþlara neden 
olmaktadýr. Enerji giderlerini açýk sergi kurutmacýlýðý 
ile rekabet edebilir düzeye indirgemek, ancak ürün 
kalitesini yükseltmek için jeotermal enerji gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarýndan yararlanýlan  
enerjinin etkin kullanýldýðý sistemleri öne çýkarmakla 
mümkündür. Kurutma iþlemi, Türk ekonomisine hem 
iç pazarda hem dýþ pazarda büyük mali kazanç 
saðlayacaktýr.

Kurutmadaki bu sakýncalar bir kýsým meyve, sebze 
ve týbbi ve aromatik bitkilerin deðerlendirilmemesi ve 
atýlmasýna neden olmaktadýr. Bu miktarýn %35’ler 
civarýnda olduðu tahmin edilmektedir.

Bu sorun tarýmsal ürünlerin deðerlendirilmesi ve 
dolayýsýyle tarýmýn en büyük sorunlarýndan biridir.  
Sorun enerji ve konuyla ilgili çalýþma yapýlmamasýn-0,2 mm kalýnlýðýnda siyah polietilen borularla 
dan kaynaklanmaktadýr. Kurutma için kullanýlacak sývý yapýlmaktadýr.  Üretimde topraksýz tarým  yapýlmakta 
ve katý yakýtlarýn fiatlarý ekonomik olarak bunlarla (pomza ve cocopeat) ve gerbera, gül ve garnitür yeþil 

bitkiler üretilmektedir.  Bu köyde bu þekilde 8 iþletme 
bulunmaktadýr. 

Türkiye sera alaný 23,000 he,  Avrupa Birliði sera 
alaný 48,000 he dýr. 

Kurutmada Kullanýlmasýna gelince;

Türkiye meyve ve sebze üretiminde büyük bir 
potansiyele sahiptir. Sebze üretim alanýnda yaklaþýk 
olarak Avrupa Birliðinin  %40 ýna meyve, üretim 
alanýnda %60 ýna sahiptir. Kurutulmuþ meyve, 
sebzede Avrupa birliðinin 5 katý (Türkiye 480,000 
ton, Avrupa Birliði 93,000 ton) bir kapasiteye sahiptir.

Taze olarak tüketilemeyen ürünlerin dayaným 
süreleri çeþitli yöntemlerle uzatýlmaktadýr.  Ürünün 

Prof. Dr. Gazanfer 
Harzadýn 
Ortaklar 
Gümüþköy’de 
25.000 m2 
Jeotermalle
 ýsýtýlan 
serasýnda
topraksýz
 tarým ile 
Gerbero, 
Gül ve
Garnitür
yeþil bitkiler 
üretiyor.
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çalýþan bir kurutmayý imkansýz kýlmaktadýr. için soðutulmasýnda yarar vardýr. Kat ettiði yol boyunca 
kurulacak seralarý ýsýtmasý yöreye büyük ekonomik güç 

Çözüm için en uygunu güneþ enerjisi ve jeotermal 6saðlayacaktýr. Günlük 24x55x10   kcal olan bu 
enerjidir. Þu andaki kurutma yere sererek yazýn güneþ 

enerjinin 30 yýldýr yararlanýlmamasýnýn nedenlerini 
enerjisi ile kurutmadýr. Ancak bu kurutmanýn aflotoksin 

anlamak mümkün deðildir. Bu örneklerin yüzlercesini 
(kansorejen olduðu kesindir) ve diðer hijyen koþullarý 

vermek mümkündür. 
bakýmýndan uygun olmadýðý bilinmektedir. Güneþ 
enerjisinden yararlanmak suretiyle havayý ýsýtmak ve Seralarda ýsýtmada yakýt kullanýldýðý takdirde 
ýsýnan havayý bir tünele vermek veya yazýn üretim ol- girdilerin %65 ni yakacak teþkil etmektedir. Girdideki 
mamasý nedeniyle  serayý (ufak iç deðiþiklikler yaparak) bu yükseklik sera sahiplerini ýsýtma yapmaktan 
kurutma için kullanmak mümkündür.  Böylece caydýrmakta ve dolayýsýyle düþük gelirli  ve saðlýksýz 
yaðmurdan etkilenmeyen temiz ve hýzlý bir kurutma ürün elde edilmektedir.  Jeotermal enerjinin  kullanýmý 
yapýlabilir. Ancak bu sistem yazýn söz konusu üretim miktarýný, kalitesini ve gelirini artýracaktýr. Bu 
olmaktadýr. artýþýn ýsýtmasýna göre yaklaþýk on katý olabileceðini 

söylemek mümkündür.Daha hýzlý hijyenik mevsime baðlý olmadan 
kurutma yapabilmek için en uygunu jeotermal kaynak KONGRE BÜLTENÝ: Yapmýþ olduðunuz jeotermal 
olmaktadýr. Burada sýcaklýk 70º C nin altýnda ve týbbi enerji  kurutma sistemi ile ilgili bilgi verir misiniz? 
ve aromatik bitkilerde 35º C civarýnda olmaktadýr. 

Prof. Dr. Gazanfer HARZADIN:  Yapmýþ 
Güneþ enerjisinden ve  jeotermal enerjiden olduðumuz jeotermal enerji ile çalýþan  kurutma 

yararlanarak kurutucu tiplerinin geliþtirilmesi sistemi, 5m boyunda filitre, ýsý bataryasý ve fandan 
konusunda Tubitak TÝDEB, Ege Üniversitesi Makina oluþan bir ýsý santrali ile 6 m lik 2 tunel (toplam 12m) 
Mühendisliði ve Gýda Mühendisliði ile birlikte den ibarettir. Tuneller taþýma kolaylýðý bakýmýndan 6 
kuruluþumuz (Tartes Tarým San ve Tic.Ltd.Þti) bir þar metre 
araþtýrma yürütmektedir.  Ýki yýl devam edecek proje yapýlmýþtýr. 
altý ayýný doldurmuþtur. Ýlk yapýlanlardan olumlu Kanalýn eni 1m, 
sonuçlar alýnmýþ olup çalýþmalar devam etmektedir. yüksekliði 2m 
Konu gýda üreticilerinden ilgi görmektedir. dir. Kurulan 

yerdeki KONGRE BÜLTENÝ: Jeotermal enerjinin 
jeotermal su seracýlýkta kullanýmýnda karþýlaþýlan bürokratik 
sýcaklýðý 65º C engel ve zorluklar nelerdir? Bunlarýn neden olduðu 
dir. Batarya ekonomik kayýplar konusunda yorumlarýnýz 
kapasitesi  nelerdir? Seralarda termal kaynak kullanýmýnýn 
150.000 kcal /h, iþletme girdilerine  ve üretime etkilerini  
fan 10.000 m³/h deðerlendirir misiniz?
liktir.  Isý santralý ve kanalda izolasyon yapýlmýþtýr. 

Prof. Dr. Gazanfer HARZADIN: Bu konudaki en Tunel içinde 1m² lik 288 raf kullanýlacaktýr. 
büyük engel bazý Valiliklerin çýkardýklarý Kurutulacak ürüne göre 750-6000 kg arasýnda yaþ 
yönetmeliklere göre yapacaklarý uygulamalara hazýrlýklý ürün kurutulabilecektir. Tunelin çeþitli yerlerinden hýz, 
olmamalarý ve konuyu kendileri sonuçlandýracaklarý sýcaklýk ve nisbi nem ölçebilecek düzenekler 
halde Ankara'ya havale etmeleri ve yapýlacaklarý konulmuþtur. Sistem çalýþtýrýlmýþ, istenilen sýcaklýk  ve 
belirsiz hale getirmeleridir. Jeotermal enerji yasasý hýza ulaþýlmýþ ancak henüz kurutma yapýlmamýþtýr. 
çýkana kadar  bu kargaþa devam edecektir. Ayrýca Özel 

KONGRE BÜLTENÝ: Yeni jeotermal enerji Ýdarelere ödenecek bedeller konusunda belirsizlikler 
yasasýndan beklentileriniz nelerdir? vardýr. Bunlar kendi arazisinden jeotermal su bulanlar 

içindir. Jeotermal su veya  kuyu Belediye, Özel Ýdare Prof. Dr. Gazanfer HARZADIN:  Yeni jeotermal 
veya bir santrale ait olduðu takdirde iþ daha karmaþýk yasasýnda beklentimiz, bu enerjinin kullanýlmaz hale 
hale gelmektedir. Örneðin Denizli Kýzýldere 'de elektrik getirilmemesidir. Jeotermal enerjiden yararlanarak 
üreten santralden kullaným sonucu atýlan 98º C ve elektrik üretimi, þehir ýsýtýlmasý ve kýrsal kesimde  
1100 ton/h debili su B.Menderes'e akmakta ve bu kullanýlmasý ayný düþünülmüþtür. Þehirde ev ýsýtýlmasý 
sudan sera ýsýtmada kullanýlmasý için istenen ücretler için ödenen bedelle, kýrsal kesimde sera ýsýtýlmasýnda 
bürokratik engeller nedeniyle mümkün olmamaktadýr. kullanýlan bedel aynýdýr.  Fiatlar kuyu kapasitesine  
Bu suyun reenjeksiyonu gerekir. Yapýlmadýðýna göre eþdeðer  fuel-oil üzerinden teþekkül ettirilmektedir. Bu 
Büyük Menderesin ekolojisine daha az zarar vermesi 
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Fasih Kutluay saðlandý. 
teskon 2005 Yürütme Kurulu Üyesi

Ülkemizde bugün 15' e ulaþan Jeotermal Enerjili 
Son beþ yýldýr gündemde olan ve çeþitli Bölge Isýtma Sistemlerin de gerek jeotermal sahada 

platformlarda tartýþýlan Jeotermal Yasasý Enerji gerekse ýsýtma sistemlerinde yaþanan sorunlar yasa 
Bakanlýðýnca hazýrlanan ''jeotermal kaynaklar ve ve yönetmeliklerin olmamasý nedeniyle 
mineralli sular ''kanun tasarýsý olarak 2004 Aralýk denetimden uzak yapýlan baþta fizibilite olmak 
ayýnda meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve üzere uygulama projesi ve hesap raporlarýndan 
yatýrýmcý kuruluþlarýn kaynaklandýðý gözlenmektedir. 
tartýþmasýna açýldý. Ýki katlý binalar için istenen 

mimari, betonarme statik, 
Jeotermal kaynaklar 

mekanik, elektrik tesisatý 
yönünden zengin bir 

projeleri ve hatta zemin etüdü 
potansiyele sahip ülkemizde 

böylesi önemli þehir ýsýtma 
henüz bu kaynaklarýn 

sistemleri için bugüne dek 
deðerlendirilmesine yönelik bir 

denetimden geçmiþ bir 
yasanýn olmamasý sýkýntýlar 

projenin olmamasý bunu 
yaratmaktaydý.  

göstermektedir.   Bu anlamda 
Ülke ekonomisinin yasanýn yeniden, bu kez kýsa 

geliþmesine, istihdamýn sürede çýkarýlacak þekilde ele 
arttýrýlmasýna önemli katkýlar alýnýp tartýþmaya açýlmasý 
saðlayacak, enerji kullanýmýnda dýþa baðýmlýlýðýmýzý önemlidir. Böylece jeotermal sahalarda yapýlacak 
azaltacak þekilde doðal kaynaklarýmýzýn en etkin yeni yatýrýmlarýn doðru biçimde baþlatýlmasý olanaðý 
biçimde ortaya çýkarýlmasýný ve bunu bilim ve yaratacaktýr. 
teknolojinin yol göstericiliðinde yapýlmasý için 

Yasa tasarýsýna göre ana yetki ve sorumluluk 
Odamýzýn görüþ ve önerileri yasa tasarýsýna 

Maden Ýþleri Genel Müdürlüðü (MÝGM)'ne aittir. 
aktarmaya çalýþýldý. 

Yatýrýmcýlar, MÝGM'den arama ve iþletme ruhsatý 
Öncelikle bu tartýþmalarda jeotermal alacaklardýr. Yatýrýmlarýn uygun olup olmadýðý, 

kaynaklarýn enerji olarak algýlanmasý gerektiði, kaynak kapasitesine uygun yatýrým yapýlmadýðý, 
yenilenebilir niteliðinin korunmasý ve iþletmenin tekniðe uygun olup olmadýðý MÝGM 
uygulamalarda sürdürülebilirliðin saðlanmasý ortak adýna bu kurumun bünyesinde yer alan Teknik 
görüþ olarak benimsendi. Yasanýn amacýnda Kurul ve MTA aracýlýðý ile denetlenecektir.  Hem 
belirtilen ''sürekli ve etkin bir þekilde aranmasý ve MÝGM hem de MTA Enerji Bakanlýðýna baðlý 
kullanýlmasý '' ilkesi pekiþtirilmiþ oldu. Yasa kuruluþlardýr. 
tasarýsýnda;  jeotermal enerji kaynaklarýn 

MTA 1935 yýlýndan bu yana doðal kaynaklarýmýz 
entalpisine baðlý olarak  elektrik enerjisi üretme 

üzerinde çalýþan ve tüm jeotermal sahalarý keþfe-
ýsýtma (þehir ve sera), termal tedavi vb kullaným 

den, bu konudaki uzmanlarý bünyesinde bulundu-
amaçlarýna göre en etkin biçimde kullanýmýnda 

ran bir kuruluþtur. MTA'dan danýþman kuruluþ 
özendirici, bürokrasiyi azaltan, mahalli idarelere 

olarak yararlanýlmasý doðrudur. Ancak yetki ve 
yetki ve sorumluluk tanýyan, mevcut haklarý ve 

sorumluluklar da paylaþýlmýþ olarak açýk bir þekilde 
iþletmeleri koruyan bir anlayýþta olmasý gerektiði 

yasa ve ona baðlý çýkacak yönetmeliklerde yer al-
yasa maddelerinin tartýþmalarýnda katýlýmcýlar 

malýdýr. Ayrýca yasa da yer alan Teknik Kurul da 
tarafýndan paylaþýldý. 

yasanýn özüne uygun olarak görev, yetki ve sorum-
Bu tartýþmalarda; ''Jeotermal sahalarýn tek luklarý da benzer þekilde yer almalýdýr. Kamuoyun-

elden iþletilmesi ve bütünlüðün bozulmamasý'' da merkezi idarenin yerel idareler üzerinde baský 
konusunda görüþ birliðinin oluþmasý yasanýn en kurmak niyetiyle yasaya MTA'yý dahil etmesi 
önemli yaný oldu. Jeotermal rezervuarýn titizlikle anlayýþý olamaz olmamalýdýr da... Sonuçta bundan 
korunarak gelecek kuþaklara da  taþýnmasý hedefi böyle yatýrýmcý; arama ve iþletme projesine baðlý 

Jeotermal Yasasý  Nihayet…
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Prof. Dr. Sýddýk Ýçli
Ege Üniversitesi 
Güneþ Enerjisi Enstitüsü Müdürü

     Ege Üniversitesi Güneþ Enerjisi Enstitüsünde T. 
Þiþe Cam Fabrikalarý A.Þ. ile 2001 yýlýnda baþlayan 
bir proje ile yürütülen Organik Boyar Maddeli 
Güneþ Pili üretimi, OGP, ticari silisyum esaslý güneþ 
pillerinden çok daha ucuz ve þeffaf olabilen, pencere 
camlarý yerine kullanýlabilecek, Türkiye de tamamen 
yerli olanaklarla üretilebilecek, ucuz ve temiz enerji 
kaynaklý elektrik üretimi hedeflenmektedir. Halen bu 
projede küçük elektronik sistemleri üretilebilmesi 

2
aþamasýna gelinmiþ ve m  ebadýnda seri üretim  bilimsel araþtýrmalarý ile her tür ýþýk enerjisini, radyo-
teknolojisini geliþtirme çabalarýna yönelinmiþtir. televizyon gibi iletiþim araçlarýndan nükleer 

reaktörlere, yararlý kullanýma dönüþtürebilmiþtir.     OGP'lerin çalýþma esasý týpký ince bir bitki 
Yeryüzündeki doðal yaþam dengesi ile uyumlu yapraðýnýn güneþ enerjisi, su ve havanýn 
olarak, görünür bölgede radyasyon veren güneþ karbondioksitinde karbohidrat fotosentezi 
ýþýným enerjisinden ekonomik düzeyde mekanizmasýnýn aynýsýdýr. Dünyada yeni geliþen bir 
yararlanabilme ise yer kürede her geçen gün artarak nanoteknoloji metodudur. Nitekim projemiz Avrupa 
önem kazanmaktadýr.    VI. Çerçeve programý Ýngiltere, Fransa, Almanya, 

Ýsviçre, Avustruya, Hollanda ve Belçika'dan 12 ortaklý Güneþ ýþýnýmlarý altýnda moleküler yapýlar enerji 
içinde MOLYCELL adýnda bir proje ile yer almýþtýr.  absorblamasý ile elektron transferleri sonucu 

bildiðimiz fotosentez'i gerçekleþtirebilmektedirler. Proje konumuz ile ilgili olarak herhalde Nobel ödüllü 
Moleküller arasý elektron alýþ-veriþi kimya biliminin bilimci Linus Pauling'in “salt bilim, kendi adýna 
tarifi olduðu için Fotokimya bilimi de güneþ bilim, merak olarak bilim, her yöne yönelebilir, 
ýþýnýmlarýndan yararlý teknolojiler geliþtirebilmenin her þeye meydan okuyabilir ve gelecek 
temel yöntemi haline gelmiþtir. Örneðin güneþ teknolojilere götüren tek yoldur” yorumu çok 
ýþýnýmlarý altýnda fotooksidasyon ile kanser tedavisi uygundur  (Carl Sagan'nýn Karanlýk bir Dünyada 
yöntemi, týpta foto-teþhis/taný, deðerli kimyasallarýn Bilimin Mum Iþýðý adlý kitabý, türkçe basým 1999, 
fotosentezleri, kirli sularýn arýtýlmasý ve nihayet sayfa; 423).
fotoðraf, lazer ýþýným teknolojileri, foto-detektörler, 

Çaðdaþ uygarlýk adýný verdiðimiz fosil yakýt esaslý 
foto elektronik basým teknolojileri LED'ler,  v.s. gibi. 

insan uygarlýðý, kendisinden kaynaklanan  üç temel 
Iþýk ile oluþturulan elektron transferi, yani oluþan 

geliþme nedeniyle bugüne kadar karþýlaþtýðý en ciddi 
serbest elektron, iletken yüzeyler kanalý ile bir 

beka sorunuyla karþý karþýyadýr. Bunlar; i) tüm bir 
dönüþüm içine alýnabildiðinde bildiðimiz elektrik 

sanayi uygarlýðýnýn üzerinde yükseldiði fosil yakýtlarýn 
akýmý ortaya çýkmaktadýr. Bu tür teknolojilere 

öngörülebilir tükeniþi, ii) fosil yakýt baðýmlýlýðýnýn yol 
Fotovoltaik'ler adý verilmektedir. Ticari alanda halen 

açtýðý- iklim deðiþikliði baþta olmak üzere- genel 
kullanýlan güneþ pilleri silisyum esaslý inorganik 

çevresel çöküþ ve iii) son küreselleþme dalgasýyla 
bileþenler üzerine kurulmuþtur. Öte yanda organik 

yayýným hýzý ve derinliði artan sürdürülemez 
moleküler yapýlar  milyonlarca tür deðiþik yapýlara 

ekonomik büyüme  paradigmalarýdýr.
dönüþtürülebilmektedir. Güneþ ýþýnýmýný 

Photoscience  Iþýk Bilimi'nin temeli ise ýþýk absorblayabilen organik boyar maddeler ile 
enerjisi ile moleküler yapýlarýn etkileþimlerinin yapýlan güneþ pillerinde elektrik akýmý veriminin 
incelenmesidir. Iþýk enerjisi (radyasyonu) en düþük çok daha fazla arttýðý temel bilmsel araþtýrmalarda 
radyasyon bölgesi olan radyo  dalgalarýndan en izlenmeye baþlanmýþtýr. Temel bilimsel araþtýrmalarýn 
yüksek radyasyon bölgesi alfa, beta, gama ýþýnlarýna ileri düzeyde olduðu ülkelerde (ABD, Avrupa, 
kadar yeryüzünde izlenebilmektedir. Ýnsanoðlu temel Japonya) organik boyar madde esaslý güneþ pillerinin 

Organik Güneþ Pilleri
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yeni bir elektrik üretim teknoloji olarak sunulmasý enerjisi/elektrik dönüþüm sistemlerinin temel 
çalýþmalarý hýz kazanmýþtýr. Organik güneþ pilleri, aracýdýr. Birim güneþ pillerinin verimi, güneþ 
inorganik güneþ pillerinin aksine saydam yüzeyler radyasyonunun birim yüzeyde elektrik enerjisine 
içinde üretilebilmektedir, yani pencere camý gibi dönüþüm oranýdýr. Iþýk enerjisinin elektrik enerjisine 
cam yüzeyler arasýnda elektrik akýmý üretilebilir. Yeni dönüþümü iki kademede gerçekleþir; birincisi yarý-
geliþen teknolojilerin geliþmekte olan ülkelere, alým iletken tarafýndan ýþýðýn absorblanmasý, ve ikincisi 
gücünün çok üstünde satýþa sunulmalarý nedeni ile ýþýðýn abasorblanmasý ile oluþan elektrik yüklerinin 
ülkemizde bu yeni teknolojiyi kendi olanaklarýmýzla (elektronlar ve elektron boþluðu) birbirlerinden 
üretebilmenin önemi açýktýr. ayrýlmasý. Her iki kademede ayný anda gerçekleþir.  

Yarý-ieltkenlerin, eksi yüklü elektronlar ile pozitif       Becquerel ilk kez 1839'da elektrolit bir sývý 
yüklü elektron boþluklarýnýn tekrar birleþmesini içinde olan bir elektrod ile ýþýk altýnda voltajýn 
engellemek için mutlaka çok saf olmalarý gereklidir. deðiþtiðini izleyerek fotovoltaik 

Yarý-iletkenli güneþ pillerindeki sistemleri farketmiþtir. G. W. Adams 
bu handikap, endüstriyel ve R. E. Day ise 1876'da benzer bir 
boyutda üretimle elektrik gözlemi katý fazda selenyum kristal-
üretiminde zorluklar leri ile izlemiþlerdir. Daha sonra 
yaratmaktadýr.üretilen bakýr-I oksid ve selenyumlu 

fotodiyodlar fotoðrafçýlýkta ýþýk Projemizde, alternatif bir 
metreleri olarak kullanýlmýþlardýr. teknolojik üretim metodu 
1914'te, fotovoltaik diyodlarýn veri- olarak yeni jenerasyon organik 
mi 1 %'e ulaþmýþtýr, ancak gerçek pigmentli güneþ pilleri 
fotovoltaik diyodlar 1954'te Chapin üzerinedir. OGP, organik 
ve arkadaþlarý tararfýndan, güneþ pigmentlerin ince film 
enerjisini 6 % verimde elektriðe dönüþtürebilen teknolojisi üzerine uygulandýðý bir güneþ 
silikon kristalleri ile elde edilmiþlerdir. Bu buluþ bataryasýdýr. Iþýðýn absorblanmasý ve yüklerin 
fotovoltaik güç sistemlerinin bir dönüþüm noktasý hareketleri OGP sisteminde farklý bir ortam 
olarak kabul edilmiþ ve takip eden yýllarda uzay içindedir. Organik pigmentli güneþ pillerinin 
araçlarýnda kullaným sahasý bulabilmiþtir. endüstriyel boyutta basit metodlarla üretilebilme 

olanaðý, güneþ enerjisinden elektrik tüketiminin Uygun optik ve elektrik gücü özellikli üretilen 
daha ucuz olarak kullanýlabilme umudunu yarý-iletken diyodlu güneþ bataryalarý güneþ 
oluþturmaktadýr.

II. BAKIM TEKNOLOJÝLERÝ 

KONGRE VE SERGÝSÝ
 

11-14 Mayýs 2005 / Denizli
 

 

    Bakým teknolojileri, üretkenliði artýrmak iþ 
kazalarýný azaltmak çevreye duyarlý üretim yaparak 
hayat kalitesini artýracak yöntem, yazýlým ve 
donanýmlarýn bileþimidir. Bakým Teknolojileri Kongre 
ve Sergisi teorik ve pratik uygulamalar ile Türkiye ve 
dünyadaki bakým teknolojileri konusunda ki mevcut 
durumu belirlemeyi bu alandaki bilgi birikiminin 
paylaþýlmasý ve gelecekte neler yapýla bilineceðini 
tartýþmayý hedeflemektedir.
 
Tel : (258) 444 8 666
Faks : (258) 263 88 36
Web adresi : denizli.mmo.org.tr
e-posta : denizli@mmo.org.tr

YENÝ VE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ 

KAYNAKLARI/ENERJÝ YÖNETÝMÝ 

SEMPOZYUMU

3-4 HAZÝRAN 2005 HÝLTON - KAYSERÝ

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý/Enerji Yönetimi 
konusunda mevcut potansiyelin ülke yararýna kullaný-
labilirliðinin araþtýrýlmasý ve arttýrýlmasý gerekmektedir. 
Konu ile ilgili araþtýrma ve çalýþma yapan bilim 
adamlarýný ve mühendisleri biraya getirerek yeni 
geliþmelerin ve mevcut problemlerin tartýþýlmasýný 
saðlamak bu sempozyumun ana amacýdýr. 
Bildiri Konularý: Enerji Politikalari, Enerji Ekonomisi 
ve Yönetimi, Enerji ve Çevre, Güneþ Enerjisi, 
Fotovoltaik Enerji, Hidrolik Enerji, Rüzgar Enerjisi, 
Jeotermal Enerji, Biyokütle - Biyogaz, Diðer Yeni Ve 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý
Sempozyum Takvimi
Bildiri Metni Teslim Son Tarihi: 28 Þubat 2005 
Sergi Müracaat Son Tarihi: 20 Mayýs 2005 
Bildiriler Kitabý Reklam Son Tarihi: 5 Mayýs 2005  
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Önümüzdeki yýllarda, doðal gaz elektrik enerjisi 
üretiminde, doðal gaz kullanýmýna yeni geçecek çok 
sayýda kent ve sanayide daha yaygýn bir biçimde 
kullanýmýnýn planlanmasýndan ötürü, doðal gaz talebinin 
hýzlý bir þekilde artmasý beklenmektedir.

Türkiye'nin 2004-2020 dönemi doðal gaz talep 
tahmini aþaðýda verilmiþtir.

Tablo 2: Türkiye Doðal Gaz Talep Tahmini
 

Rapor; 1999 ve 2002 Aralýk aylarýnda yapýlan 
TMMOB Enerji Sempozyumlarý ve Dünya Enerji Konseyi 
Türk Milli Komitesi'nce Eylül 2003'te düzenlenen 9. 
Enerji Kongresi'ne Makina Mühendisleri Odasý'nca 
sunulan, ayný baþlýklý tebliðlerden hareketle sektördeki 
son durumu ve güncel geliþmeleri irdelemektedir. Türki-
ye'de doðal gaz tüketimi ve talebi hýzla artmaktadýr. 2003 
yýlýnda 20.938 milyon m³ olan doðal gaz tüketiminin 

32005 yýlýnda % 16.1 artýþla 24.299 milyon m 'e, 2010 
3yýlýnda % 94.4 artýþla 40.712 milyon m 'e, 2020 yýlýnda 

3ise % 204  artýþla 42.977 milyon m 'e ulaþmasý öngörül- Kaynak: BOTAÞ (http://www.botas.gov.tr)
mektedir. Hýzla artan talebin en büyük bileþenini, elek-

(*) 2004 için EPDK'nýn tüketim tahmini diðer yýllar 
trik enerjisi üretimi için doðal gaz tüketimi oluþturmaktadýr.

içinse BOTAÞ'ýn talep tahmini rakamlarý esas alýnmýþtýr.
Makina Mühendisleri Odasý tarafýndan hazýrlanan 

Doðal gaz tüketiminin 2003 yýlýna göre, 2005 yýlýnda 
raporda özetle þu görüþlere yer verilmiþtir. “Alternatif 

1.16 kat, 2010 yýlýnda 1.94 kat, 2020 yýlýnda 2.05 kat 
birçok yakýta göre ucuzluðu, kullaným kolaylýðý, stoklama 

artýþýnýn planlanmasýndaki en büyük etmen elektrik 
sorununun olmayýþý vb. üstünlükleri doðal gaza talebi 

enerjisi üretiminin yaygýn bir biçimde doðal gaza 
hýzla arttýrmýþtýr. Doðal gazýn ilk kullanýma baþlandýðý 

dayandýrýlmasýdýr.
1987 yýlýnda  522 milyon m³ düzeyinde olan doðal gaz 
tüketimi, 14 yýl içinde yaklaþýk 40.1  kat artýþla 2003' de Elektrik enerjisi üretiminde doðal 
20.938 milyon m³'e ulaþmýþtýr. 

gazýn aþýrý ve yanlýþ kullanýmý
Türkiye'nin son on beþ yýldaki doðal gaz tüketim 

tablosu aþaðýda verilmiþtir. Diðer yandan doðal gaz tüketimi içinde elektrik 
enerjisi üretimi için kullanýlacak doðal gazýn payý 2002'de 

Tablo 1: Yýllar Ýtibarýyla Doðal Gaz Tüketimi
% 67, 2003'de % 64 gibi yüksek oranlarda 
seyretmektedir. Sonuçta elektrik enerjisi içinde doðal 
gazýn %45'lere kadar varmasý gaz ve enerji sektöründeki 
çarpýk politikalarý ortaya koymaktadýr. Dünyanýn diðer 
ülkelerinde doðal gaz kullanýmý içinde elektrik enerjisi 
üretimi bu denli yüksek bir öncelik almamaktadýr. Ýthal 
bir enerji kaynaðý olan doðal gazýn elektrik enerjisi 
üretimi içindeki payýnýn bu denli yükselmesi ekonomik 
ve politik baðlamlarýyla rasyonel deðildir.

Enerji antlaþmalarý ülke çýkarlarý lehine 
düzenlenirse, elektrik fiyatlarý düþürülebilecektir

Kaynak: BOTAÞ (http://www.botas.gov.tr), (*) EPDK 
Dünyanýn en pahalý elektrik kullanan ülkelerinden 

tahmini
biri olan ülkemizde, “elektrik fiyatlarýný düþürme” 

Türkiye’nin Doðal Gaz Temin ve

Tüketim Politikalarýnýn 

Deðerlendirilmesi Raporu

Yýllar 3Toplam (milyon m )

1987

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004(*)

3.373

522

6.793

16.027

14.566

20.938

17.378

23.200

Yýllar Talep tahmini 
3(Milyon m )

Artýþ endeksi 
(2003=100%)

% 194

2004(*)

2005

2010

2015

2020

23.200

24.299

40.712

44.656

42.977

% 108

% 116

% 213

% 205 

Makina Mühendisleri Odasý          
9 Ocak 2005 Pazar günü 
düzenlediði basýn toplantýsýnda 
“Türkiye'de Doðal Gaz Temin ve 
Tüketim Politikalarýnýn Deðerlen-
dirilmesi” konulu hazýrladýðý raporu 
kamuoyu ile paylaþtý.
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Ege Soðutma Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði sunuldu. 
2003-2004 yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 27 Kasým  Oy birliðiyle kabul edilen 2004-2006 Dönemi 
2004 tarihinde Makina Mühendisleri Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu görev daðýlýmlarý þöyle:
Tepekule Kongre, Sergi ve Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi.  
Divan baþkanlýðýný Þehitoðlu Ltd. Þti. Yönetim Kurulu Asil Üyeler:
Baþkaný Halit Þahin'in yaptýðý genel kurul toplantýsýnýn Y.K. Baþkaný : Murat KURTARAN
açýlýþ konusmasý Metin Akdaþ tarafýndan yapýldý. 2003- Y.K. Baþkan Vek. : Mustafa E. DERYAAÞAN
2004 Dönemi Yönetim Kurulu Faaaliyet Raporu Lale Y.K.Baþkan Yard. : Hilmi SÖZER
Ulutepe tarafýndan, 2003-2004 Yýlý bütçesi ve 2004- Sayman : Erdal TEKAN
2006 yýlý taslak bütçesi Erdal Tekan tarafýndan üyelere Genel Sekreter : Lale ULUTEPE
sunuldu. Yeni dönem yönetim, denetleme ve disiplin Y.K. Üyesi : Ýbrahim Ü. TATLIDÝL
kurulu üyelerinin seçimi için genel kurula tek liste Y.K. Üyesi : Osman Nuri KAYA

6. Uluslararasý Yapýda Tesisat 

Teknolojisi Sempozyumu

Türk Tesisat Mühendisleri Derneði (TTMD) tarafýndan 

iki yýlda bir düzenlenen “Uluslararasý Yapýda Tesisat 

Teknolojisi Sempozyumu”’nun altýncýsý 3-5 Mayýs 

2004 tarihleri arasýnda Hilton Oteli’nde düzenlendi. 
Sempozyumun açýlýþ konuþmasý Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneði Baþkaný Erdinç Boz tarafýndan 
yapýldý. Enerjinin dünya üzerindeki her ülke için, 
bugün ve gelecekte, tükeneceði, azalacaðý gerçeðinin 
yadsýnamaz olduðunu belirten Boz; Bugün tesisatý, 
standartlarýn altýnda yapýlmýþ her bina, bir yandan 
yaþam konforumuzu olumsuz etkiliyor, diðer yandan 
ciddi bir enerji kaybýna neden oluyor. Yapýlarda 
kullanýlan enerji, toplam enerji tüketimimizin yüzde 

35’i civarýndadýr. Ýmalathane ve fabrikalarý da 

kattýðýmýzda bu oran yüze 55’e kadar çýkabiliyor. Ýyi bir 
tesisat yapýlandýrýlmasý ile yüzde 20 tasarruf 
yapýlabilmesi ve enerji tüketiminin asgari yüzde 11 

seviyelerine düþmesi mümkündür” dedi. Açýlýþta ayrýca; 
TTMD Onursal Baþkaný Celal Okutan, ÝSKÝD Baþkaný 
Tunç Korun, ÝZODER Baþkaný Durmuþ Topçu, 
DOSÝDER Baþkaný Önder Kýratlýlar ve REHVA Baþkaný 
Dusan Petras birer konuþma yaptýlar. Açýlýþ 
konuþmalarýnýn ardýndan Prof. Dr. Erhan Karaesmen; 
bilim, teknoloji ve insan konulu bir konuþma yaptý. 

Sempozyumda; yurtiçi ve yurtdýþýndan katýlan uzman 
konuþmacýlarla, depremden yangýna, ýsý yalýtýmýndan 
iklimlendirme çalýþmalarýna ve enerjinin tasarrufundan, 
atýk enerjinin geri kazanýmýna kadar pek çok konu 
bilimsel ve teknik platformlarda tartýþýlma olanaðý 
buldu. Sempozyumda ayrýca “Soðutma Gruplarý” ve 
“Depremde Tesisat Güvenliði” konulu iki panel ve 
“Tesisat Mühendisliði Eðitimi -REHVA” konulu bir 
forum düzenlendi. Sempozyumun ana temasýný 
oluþturan “Enerjinin Yapýlarda ve Tesisat 
Sistemlerinde Doðru Kullanýmý ve Türkiye'nin 
Hedefleri” konulu bir forum gerçekleþtirildi. 

 

5. POMPA - VANA KONGRESÝ ve SERGÝSÝ , 
22-24 Kasým tarihleri arasýnda Ýstanbul Hilton 
Convention Center'da yapýldý. 1993 yýlýndan 
buyana düzenlenmekte olan etkinliðin 
beþincisinde önceki yýllardan farklý olarak vana 
sektörü de kapsam dahilinde alýndý. Kamu, özel 
sektör ve üniversitelerin geniþ katýlýmlarý ile 
gerçekleþen etkinlikte 13 oturumda 33 adet bildiri 
sunuldu ve iki panel yapýldý.

POMSAD, ÝTÜ Makina Fakültesi, ODTÜ 
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliði 
Bölümü ve Teknik Yayýncýlýk Tanýtým A.Þ. 
tarafýndan sektörel fuarcýlýk organizasyonuyla 
düzenlenen 5. Pompa Vana Kongresi, pompa ve 
vana sektöründe emek veren araþtýrmacý, 
imalatçý, iþletmeci, pazarlamacý çalýþanlarýn 
yanýnda, sektöre katkýda bulunan diðer kuruluþ 
temsilcilerini bir araya getirdi.

Üç gün süren kongrede toplam 13 oturum 
gerçekleþtirildi. Bu oturumlarda “Hidrolik 
Transport” ,  “Hesaplamalý  Akýþkanlar 
Dinamiði”, “Ömür Boyu Maliyet”, “Su 
Darbeleri ve Basýnç Çalkantýlarý”, “Yangýn 
Pompalarý” gibi konular ele alýndý. 

Ayrýca “Haksýz Rekabet ve Sektöre Etkileri” 
ile konferansýn genel deðerlendirilmesinin 
yapýldýðý “Deðerlendirme ve Kapanýþ” baþlýklý iki 
panel yapýldý. Üç gün boyunca kongreyi 465 kiþi 
izledi. Ýki yýlda bir yapýlan pompa ve vana 
kongresinin altýncýsýnýn 2006 yýlýnda yapýlmasý 
planlanýyor. 

5. Pompa - Vana 

Kongresi ve Sergisi

ESSÝAD'ýn Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Yapýldý
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iddiasýnda olan hükümetlerin bunu gerçek-leþtirmemeleri 5. Kojenerasyon uygulamalarýyla ilgili ülke düzeyinde 
dikkat çekicidir. Oysa doðal gazla çalýþan, gaz temini ve geçerli olacak uygulama kodlarý ve standartlarý bir an 
üretilen elektriðe alým garantisi verilen doðal gaz önce yürürlüðe konmalýdýr.
santralleri ile ilgili Türkiye'nin yaptýðý anlaþmalar yeniden 

6. Elektrik iletim ve daðýtým hatlarýnda iletim kayýplarýný 
görüþme konusu yapýlabilir ve bu anlaþmalardaki ülke 

azaltacak yatýrýmlar hýzlý biçimde yapýlmalýdýr. Genel 
çýkarlarýna aykýrý hükümler ile alým garantileri iptal 

olarak enerji tasarrufunu saðlayýcý politika ve zorunlu 
edilebilir ise doðal gazýn elektrik üretimi içindeki son 

uygulamalar yürürlüðe konulmalýdýr.
dererce çarpýk yüksek payý düþecek, yerli kaynak olan 

7. Doðal gazla ilgili kurumlar çalýþmalarýnda linyite dayalý elektrik üretim yatýrýmlarý atýl durumdan 
þeffaflaþmalý, bilgilerin genelleþmesi, herkesçe eriþilebilir kurtarýlacak, elektrik fiyatlarý düþürülebilecek, istihdam ve 
ve kullanýlabilir olmasý saðlanmalýdýr. Doðal gaz temin katma deðer artacak, elektrik enerjisinde “Enerji 
politikalarýnýn belirlenmesinde kapalý kapýlar ardýndaki Güvenliði” tesis edilebilecektir.
gizli diplomasi yerine, ilgili tüm kesimlerin katýlacaðý 

Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelim 
ulusal strateji belirlenmesi çabalarýna aðýrlýk verilmelidir. 

durdurulmuþtur
8. Ýthal edilen ve dýþa baðýmlý bir enerji kaynaðý olan 

Sorun enerji üretiminde ulusal çýkarlarýn korunmasýný 
doðal gazýn sektörel kullaným öncelikleri tartýþmaya 

öngören planlý kamusal politikalarýn izlenmemesinden 
açýlmalýdýr. Bu anlamda, ulusal düzeyde tartýþmalar 

kaynaklanýyor. Ülkemizde bulunan yeni ve yenilebilir 
yapacak, stratejiyi belirleyecek yetkili kuruluþ olarak, 

enerji kaynaklarýnýn (rüzgar, jeotermal, su, gelgit, 
oluþum, yönetim ve denetiminde doðal gazla ilgili tüm 

hidrojen, güneþ, biogaz enerjisi) kullanýmýnýn 
kesimlerin temsil edildiði Doðal Gaz Enstitüsü'nün ve bu 

yaygýnlaþtýrýlmasý ve teþvik edilmesi gerekmektedir. Ancak 
Enstitünün alt kollarýnýn bir an önce çalýþmaya baþlamasý 

bu amaçla hazýrlanan bir yasal düzenleme TBMM Genel 
zorunludur.

Kurul gündemine gelmiþken, son dakikada hükümetçe 
9. Mevcut doðal gaz alým sözleþmeleri “takrir-i yabancý petrol ve doðal gaz tekellerinin çýkarlarý lehine 
müzakere” konusu yapýlmalý, anlaþmalarda fiyat, geri çekilmiþtir.
alýnmayan gazýn bedelinin ödenmesi, ödemelerin nakit 

Alýnmayan doðal gaza ödeme yapýlmasý Türkiye'nin 
olarak yapýlmasý, gazýn üçüncü ülkelere satýlmasýnýn 

çýkarlarýna aykýrýdýr
önlenmesi vb. Türkiye aleyhine þartlar iptal edilmelidir. 

Türkiye'nin Rusya'dan 30 milyar, Ýran'dan 10 milyar, Satýn alýnan gaz bedellerinin mal ve hizmet ihracýyla 
Cezayir'den 4 milyar, Nijerya'dan 1.2 milyar, toplam 45.2 ödenmesi saðlanmalýdýr.

3milyar m  doðal gazý mevcut yatýrýmlarla alabileceði tesbit 
10.Yerli doðal gaz üretiminin artýrýlmasýna çalý-þýlmalýdýr. 

edilmiþtir. Talep ve tüketimin öngörülen alým miktarlarý 
Zonguldak taþkömürü sahalarýndaki metanýn ticari 

kadar artmamasý durumunda, Türkiye almadýðý gaz için 
olarak kullaným imkanlarý saðlanmalýdýr. TPAO'nun 

“al veya öde” anlaþmalarý uyarýnca para ödemek zorunda 
Karadeniz'deki doðal gaz arama çalýþmalarý 

kalabilecektir.
desteklenmelidir.

SONUÇ ve ÖNERÝLER:
11.Doðal gazla ilgili politika ve önceliklerin 

1. Genel olarak enerji planlamasý, özel olarak elektrik belirlenmesinde etkin konumda olacak Enerji Piyasasý 
enerjisi ve doðal gaz üretimi ve tüketimi planlamasýnda, Kurumu'nun çalýþmalarýna Meslek Odalarýnýn düzenli 
politika ve önceliklerin tartýþýlýp, yeniden belirleneceði katkýsý saðlanmalýdýr.
geniþ katýlýmlý bir platform oluþturulmalýdýr. Dünya Enerji 

12.Kentsel daðýtým þebekelerinde, bina servis 
Konseyi Türk Milli Komitesi'nde ilgili tüm taraflar temsil 

baðlantýlarýnda, bina iç tesisatlarýnda, gazýn yýllardýr 
edilmeli ve bu kuruluþa Ulusal Enerji Enstitüsü kimliði 

kullanýldýðý kentlerdeki uygulamalarýn ve deneyimin 
verilmelidir.

ýþýðýnda, bütün ülke çapýnda geçerli ve zorunlu olacak :
2. Elektrik enerjisi üretiminde ulusal ve kamusal 

? Ulusal kentsel gaz daðýtým þebekesi tasarým ve yapým 
kaynaklara ve yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna 

standartlarý ve þartnameleri,
aðýrlýk verilmelidir. Elektrik üretimi içinde doðal gazýn payý 

? Ulusal bina servis baðlantý standartlarý ve mutlaka düþürülmelidir.
þartnameleri,

3. Kamusal bir hizmet olan elektrik üretiminin uygun bir 
? Ulusal bina iç tesisat standartlarý ve þartnameleriþekilde yerine getirilmesi yerine elektrik tüketicisi 

kuruluþlara “Baþýnýn çaresine bak, kendi enerjini kendin EPDK koordinasyonunda gaz þirketleri, meslek 
üret” mesajýnýn verilmesi sakýncalýdýr. Bu mesajýn odalarý ve uzmanlýk örgütlerinin katýlýmýyla hazýrlanmalý 
abartýlmasý, plansýzlýða ve kaynak israfýna yol açmaktadýr. ve bir an önce uygulamaya konulmalýdýr

4. Elektrik enerjisi üretiminde ülke ölçeðinde geçerli Raporun tamamýný www.mmo.org.tr adresinde 
olacak bir Master Plan uygulanmalýdýr. bulabilirsiniz.



Delege Katýlým Bedeline; kongre çantasý, bildiriler kitabý, sergi kataloðu, öðle yemek fiþleri, tüm ikramlar,  sosyal etkinliklere, 

kongre teknik bildiri oturumlarýna  katýlým dahildir. (Yemeksiz katýlým ücreti ödeyenler öðle yemek fiþlerinden yararlanamazlar.)

Öðrenci Katýlým Bedeline; kongre çantasý, bildiriler kitabý, sergi kataloðu,  etkinliklere, kongre teknik oturumlarýna katýlým dahildir.

Ýndirimli Katýlým Modeli; MMO Birimlerinden katýlýmlarýnda, kamuda çalýþan TMMOB üyelerinin katýlýmlarýnda ve ayný firmadan 3 ya da 

daha fazla delegenin katýlmasý durumunda %25 indirim uygulanacaktýr.

Ad Soyad :.................................................................................................................................................................. ...

Baðlý Olduðu Kuruluþ :......................................................................................................................................................................

Görev ve Ünvan :......................................................................................................................................................................

Yazýþma Adresi :......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Telefon :......................................................................................................................................................................

Faks :......................................................................................................................................................................

e-posta :

Katýlým Þekli                    NORMAL ÝNDÝRÝMLÝ ÖÐRENCÝ

Yemekli Yemekli

      23 Kasým 2005 24 Kasým 2005    25 Kasým 2005       26 Kasým 2005                  Tam Katýlým

Banka Hesap  No: Makina Mühendisleri  Odasý Ýzmir Þubesi - Ýþ Bankasý Alsancak Þubesi 3401 - 765810

Not: Banka dekontunun fotokopisi baþvuru formu ile birlikte gönderilmelidir.

Kredi Kartý Ödemelerinde:

Aþaðýda kart numarasý belirtilen kredi hesabýmdan .............................................................................................YTL’nin 

Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi’ne ödenmesini kabul ediyorum. Tarih: ......../........../200... 

        VISA                MASTER CARD                AMERICAN EXPRESS        Kredi Kartý Son Kullanma Tarihi: ......../..........

            ÝMZA
Kredi Kartý 

Numarasý

"

DELEGE KATILIM FORMU
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MÜHENDÝSLÝÐÝ 

K O N G R E S Ý  

Tel: 0.232 444 8 666 / 131-124-150    Faks: 0.232 486 10 50 - 486 20 60
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FUAR ADI ORGANÝZATÖR TARÝH ÝÇERÝK

AYAKKABI / YAZ ÝZFAÞ 10 - 13 ÞUBAT 17. Ýzmir, Ayakkabý, Çanta ve Aks. Fuarý

KENT'S FUARI MARMARA FUARCILIK 3 - 6 MARTBelediye Ýhtiyaçlarý ve Ekipmanlarý Fuarý

VINOLIVE ÝZFAÞ 3 - 6 MARTÞarap,Peynir,Zeytin ve Zeytinyaðý

EUROASIA MASTER FUARCILIK 10 - 13 MART Otomotiv ve Oto Yedek Parça Fuarý

SÜS BÝT. SERACILIK PEYZAJ FORZA FUARCILIK 17-20 MART Süs Bitkileri, Seracýlýk ve Peyzaj Fuar

MARBLE ÝZFAÞ 31 MART-3 NÝSAN Uluslararasý Mermer, Doðaltaþ ve Tek. Fuarý

KÝTAP FUARI TÜYAP 09-17 NÝSAN Kitap Fuarý

MODEKO EFOR 19-24 NÝSAN Mobilya, Dekorasyon, Ev ve Büro Mob. Fu.

ANNE & ÇOCUK FUARI ÝZFAÞ 21-24 NÝSAN Anne & Çocuk Fuarý

GELÝN & DAMAT SHOW ÝZFAÞ 21-24 NÝSAN Gelinlik , Damatlýk , Çeyiz ve Ev eþyalarý

EÐÝTÝM BÝLÝM ÞENLÝÐÝ MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜD. 27 - 29 NÝSAN Eðitim Þenliði

3T YAÐMUR FUARCILIK 03-08 MAYIS Takým Tezgahlarý

ISEF ADAM FUARCILIK 12-15 MAYIS Ýstif Mak,Yükleme ve Depolama Sistemleri

MOTORSHOW ÝZFAÞ / ODD 14-19 MAYIS Otomobil Fuarý

ÝPAF YAÐMUR FUARCILIK 26-29 MAYIS Ýzmir Plastik ve Ambalaj Makinalarý Fuarý

AYAKKABI / KIÞ ÝZFAÞ 02-05 HAZÝRAN 18. Ýzmir, Ayakkabý, Çanta ve Aks.Fuarý

MINEX ÝZFAÞ/MADEN MÜH.O. I9-12 HAZÝRAN Uluslararasý Madencilik Kongresi ve Fuarý

ÝEF ÝZFAÞ 8-18 EYLÜL 74. Ýzmir Enternasyonal Fuarý

TARIM FUARI ORION 21-25 EYLÜL Tarým ve Tarýmsal Mekanizasyon Fuarý

ÝZMÝR TIP FUARI TÜYAP 29 EYLÜL-02 EKÝM Medikal, Dental, Optik ve Lab. Ekip. Fuarý

PET & FLORA EFOR 29 EYLÜL-02 EKÝM Pet & Flora Günleri

EURASIA ELEKTRÝK MASTER FUARCILIK 20-23 EKÝM Elektrik Fuarý

YAPI FUARI YEM 10-13 EKÝM Yapý Ýnþaat Malzemeleri Teknolojileri

FUARCILIK SEMPOZYUMU ÝLET.FAK - EGESEM/ÝZFAÞ 10- 12 KASIM SEMPOZYUM

COMPOTEK TUNAJANS 16-20 ARALIK Bilgisayar Ekipmanlarý Fuarý

TESKON ÝZFAÞ/MMO Ýzmir Þb. 23-26 ARALIK 7.Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Fuarý

HÝDROLÝK-PNÖMATÝK ÝZFAÞ/MMO Ýzmir Þb. 01-04 ARALIK 4.Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Fuarý

SAÐLIKLI YAÞAM FUARI GENÇÝZ 01-04 ARALIK Saðlýklý Yaþam Fuarý

biz TURÝZM MARMARA FUARCILIK 08-11 ARALIK Turizm Seyahat Fuarý

biz-HOTEL MARMARA FUARCILIK 08-11 ARALIK Hotel ve Hotel Ekipmanlarý

biz-CAFE BAR MARMARA FUARCILIK 08-11 ARALIK Bar, Cafe, Lokanta Ekip., Don. ve Malz.

biz- POOL MARMARA FUARCILIK 08-11 ARALIK Havuz Donaným ve ekipmanlarý

biz- BOAT MARMARA FUARCILIK 08-11 ARALIK Tekne, Don., Ekip. ve Sualtý ve Su Üstü Sp.

YASAF YAÐMUR FUARCILIK 15-18 ARALIK Ýzmir Yan Sanayi Fuarý

SOUVENIR GENÇÝZ 16-30 ARALIK Hediyelik Eþya,Kitap ve Hobi Fuarý

EXPO KAMEN ÝZFAÞ 21-24 HAZÝRAN Milli Katýlým Org. (Moskova-Rusya Fed.)

40.MARMOMACC ÝZFAÞ 29 EYLÜL-2 EKÝM Milli Katýlým Org. (Verona-Ýtalya)

Izmir Fuari 2005 Fuar Programi 



 

Ad Soyad :......................................................................................................................

Baðlý Olduðu Kuruluþ :.....................................................................................................................................

Görev ve Ünvan :.....................................................................................................................................

Yazýþma Adresi :......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Telefon :......................................................................................................................................

Faks :......................................................................................................................................

E-posta :......................................................................................................................................

 
Konu 1 : 
 
 

Konu 2 : 
 
 

Not: Bildiri sunarak katýlmak istiyorsanýz, bu formu 200 kelimeyi aþmayan bildiri özetiyle birlikte gönderiniz.

KONGRE BAÞVURU FORMU

c Etkinliðe izleyici olarak katýlmak istiyorum (Ücretsizdir)

c Etkinliðe delege olarak katýlmak istiyorum. (Delege Katýlým formu sayfasýndaki bilgileri okuyunuz)

c Aþaðýda belirtilen konu / konularda bildiri sunmak istiyorum

23-26 

Kasým 2005

Kongreye delege, izleyici ya da bildiri sunarak katýlmak için lütfen aþaðýdaki formu doldurarak bize ulaþtýrýnýz.*

BÝLDÝRÝ KONULARI
lIsýtma Tesisatý

lIsý Yalýtýmý

lSýhhi Teisat

lKlima Tesisatý

lHavalandýrma Tesisatý

lKýzgýn Su Tesisatý

lBuhar Tesisatý

lGaz (Doðal Gaz, Havagazý 
LPG) Tesisatý

lBasýnçlý Hava Tesisatý, Sanayi 
lTipi Mutfak, Çamaþýrhane 
Tesisatý

lSoðutma Tesisatý

lHavuz ve Filtrasyon Teisatý

lMedikal Gaz Tesisatý

lOtomatik Kontrol

lArýtma Tesisatý

lYangýn Tesisatý

lTesisatlarda Deprem Güvenliði

BÝLDÝRÝLER
 

Kongrede ele alýnmasý öngörülen 
konularda sunulmak istenen 
bildirilerin 200 kelimeyi aþmayan 
özetleri 26 Þubat 2005 tarihine 
kadar Yürütme Kurulu’na 
ulaþacak biçimde gönderilmelidir.

Yürütme ve Danýþmanlar 
Kurulu’nca konu ve kapsam 
olarak Kongrede sunulmasý 
uygun görülen bildirilerin 
yazarlarýna yazým düzeniyle ilgili 
bilgiler      12 Mart 2005 tarihine 
kadar gönderilecektir. Yazým 
düzenine uygun bildiriler 13 
Aðustos 2005 tarihine kadar 
Yürütme Kurulu’na 
ulaþtýrýlmalýdýr.

Tel: 0 232 444 8 666/131-124-150

Faks: 0 232 486 20 60

ÖNEMLÝ TARÝHLER: 
26 Þubat 2005

Bildiri özetlerinin kongre 
sekreteryasýna ulaþtýrýlmasý.

   

12 Mart 2005 
Bildiri özetlerinin 

deðerlendirilmesi ve 
yazarlarýna sonucun 

bildirilmesi.
   

13 Aðustos 2005 
Bildirilerin kongre 

sekreteryasýna ulaþtýrýlmasý.
   

10 Eylül 2005 
Bildirilerin deðerlendirilmesi ve 

yazarlarýna sonucun 
bildirilmesi.

  

NOT: Yukarýda belirtilen 
tarihler son gün tarihleridir.

BILDIRI BAÞVURU FORMU

ÖNEMLÝ NOT: Yukarýda belirtilen konular ana baþlýklar olup tesisat ile ilgili tüm konularda bildiri sunulabilir.
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