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Sektörden

• TMMOB Makina Mühendisleri Odası
adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde
17-20 Nisan 2013 tarihlerinde düzenle-
necek 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı için
hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Tesisat mühendisliği ve etkileşim içinde olan diğer

disiplinler ile temel ve uygulamalı alanlarda bilimsel ve

teknolojik gelişmelerin sunulmasını ve ülkemizdeki

tesisat mühendisliği ile ilgili eğitim, araştırma, yöne-

tim, profesyonel gelişme,

yasal mevzuat ve benzeri

yapıların tartışılmasını

amaçlayan 11. Ulusal

Tesisat Mühendisliği

Kongresi, 17-20 Nisan

2013 tarihlerinde MMO

Tepekule Kongre ve Sergi

Merkezi'nde düzenlene-

cek. Bu amaç doğrultusun-

da geçmiş yıllardaki gibi

11. kongrede de çeşitli

“Sunum, Tartışma ve

Eğitim Platformları” yaşa-

ma geçirilecek.

Platformların İçerikleri

İçin Çalışmalar Sürüyor

Bu platformları bilimsel

araştırma oturumları, tek-

nolojik araştırma oturum-

ları, sempozyumlar, semi-

nerler, kurslar, paneller,

forumlar,  özel amaçlı top-

lantılar olarak belirleyen

Yürütme Kurulu, içeriği oluşturmak için çalışmalarını

sürdürüyor.

Teskon çatısı altında gerçekleşecek Sempozyumun

konuları ve yöneticileri belirlendi.  Sempozyumların

duyurusu amacıyla her biri için broşür hazırlandı ve

konu ile ilgili adreslere mail ve posta yoluyla gönderil-

di. Kongre kapsamında gerçekleştirilecek sempozyum-

lar, "Binalarda Enerji Performansı", "Termodinamik ve

Tesisat", "Soğutma Teknolojileri", "İç Hava Kalitesi",

"Bina Fiziği", "Isıl Konfor", "Yüksek Performanslı

Binalar", "Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Isı

Pompaları" şeklinde belir-

lendi.

Sempozyumların yanı sıra

Teskon 2013'te düzenlene-

cek seminer, kurs, panel,

forum ve özel amaçlı top-

lantıların hazırlık çalışma-

ları devam ediyor.

Teskon 2013'ün Ana

Teması Belirlendi

Teskon 2013'ün ana tema-

sı, enerji, konfor, çevre ve

ekonomi kavramlarını bir

arada içeren “Yarının

Binaları” göz önünde

bulundurularak "Yarının

Binaları: Enerji, Konfor,

Çevre, Ekonomi" olarak

belirlendi. Ülkemizin de

gündeminde olan, konfor

koşullarından ödün verme-

den, çevresel etkileri ve

maliyetleri en aza indirge-

II. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
(TESKON+SODEKS) Fuarı Hazırlık

Çalışmaları Devam Ediyor
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Flexible hava kanallarının fiziksel dayanım ve ateşe tepkisini

belirleyen UL 181 standardı ile AFS, ürünlerinin kalitesini bir

kez daha tescillerken,  Amerika ve Kanada pazarlarına flexib-

le hava kanalı satışı yapma imkanı elde etti. 

AFS’nin bundan sonra ürünlerinde UL LISTED logosunu

kullanabileceğini söyleyen AFS Genel Koordinatör Zahid

Poyraz, UL 181 standardının Amerika ve Kanada başta olmak

üzere dünyanın pek çok yerinde talep edilmeye başlandığını

söyledi. UL 181 standardının ateşe tepki ve fiziksel dayanım

parametrelerini bir arada kapsayan tek standart olduğuna dik-

kat çeken Poyraz, “Yaklaşık 2 yıl süren testler ve denetimler

sonucunda ürünlerimiz UL LISTED kapsamına girdi. Ürünle-

rimiz alev yürüme, duman gelişimi, korozyon, mantar gelişi-

mi, sıcaklık ve basınç dayanımı, bükülme gibi pek çok testi

başarılı bir şekilde geçti. Böylece tüm dünyada, özellikle

Amerika ve Kanada’da UL 181 sertifikalı izolesiz alüminyum

flexible hava kanalı satma hakkı olan tek Türk üreticisi olduk.

Bu da AFS’nin insan yaşamına, teknolojiye, yeniliklere ver-

diği önemin göstergesidir. Kalite bizim için her zaman ön

planda oldu. Tüm çabamız kaliteyi gerek yurt içi gerekse yurt

dışı müşterilerimize sunmak, AFS farkını ortaya koymak için-

dir.  Ve geriye dönüp baktığımızda AFS’nin antimikrobiyal,

akustik izolasyonlu ve

çevre dostu flexible

hava kanalları ürete-

rek bunu başardığını,

şimdi ve gelecekte de

her zaman farkındalık

yaratan, yeniliklere

öncülük eden bir

kuruluş olmaya

devam edeceğiz” diye

konuştu. 

AFS, Kalitede Bir Adım Daha Öne Çıktı

yerek binaların enerji tüketimlerini azaltıp sıfır enerjili

binalara ulaşma, hatta enerji fazlasını satarak pozitif

enerjili bina olma hedefi taşıyan “Sürdürülebilir Bina”

kavramı, kongrede tüm yönleriyle ele alınacak.

teskon+sodex Fuarı

1993 yılından itibaren TMMOB Makina Mühendisleri

Odası tarafından düzenlenen ve tesisat sektörünün ilk

kongresi olan TESKON ile birlikte yapılacak fuarın

tüm organizasyonu, dünyanın en büyük 3. fuarı ISK-

SODEX'in organizatörü Hannover-Messe Sodeks

Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Doğalgaz,

Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım,

Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş

Enerjisi Sistemleri konusunda düzenlenecek Fuara

katılacak firmalar ile görüşmeler sürmekte.

Bildiri Göndermek İçin Son Tarihleri Kaçırmayın

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildi-

rilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

12.10.2012 Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına 

ulaştırılması

02.11.2012 Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve 

yazarlarına sonucun bildirilmesi

25.01.2013 Bildirilerin kongre sekretaryasına

ulaştırılması

08.03.2013 Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlarına

sonucun bildirilmesi

Bildiri gönderimlerini ve takibini

http://omys.mmo.org.tr/teskon
adresinden yapabilirsiniz.
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İklimlendirme sektörünün eğitime olan bakış açısının ve hedef-
lerinin ele alındığı 1. Ulusal İklimlendirme, Soğutma Eğitimi
Sempozyumu (İKSES) 2012, 13-15 Eylül tarihleri arasında
Balıkesir Üniversitesi tarafından yapıldı. Sempozyuma
Türkiye çapından 33 üniversiteden, 2 meslek lisesinden ve özel
sektörden 100’e yakın bildiri gönderildi. 

İklimlendirme Sistemleri, Isı Pompaları, Eğitim Teknolojileri,
Yeni Teknolojiler, Soğutucu Akışkanlar, Soğutma Sistemleri,
Enerji Yönetimi, Isı Transferi, İç Hava Kalitesi ve Konfor
konularında sempozyum katılımcılarına sunumlar yapılırken,
sempozyumda sektör ve eğitim ilişkisi masaya yatırıldı.
Sempozyuma katılan sektör temsilcileri, sektörün üretim, iç ve
dış satışlar, yatırımlar, teknolojik gelişim açısından memnuni-
yet verici bir noktada bulunduğunda hemfikir olurken, sektörel
eğitim ve eğitimli istihdam noktasında arzulanan noktada ola-
madıklarına vurgu yaptı.  

“Sektörün Cazibesi Arttı”
TOBB İklimlendirme Meclis
Başkanı Zeki Poyraz, İKSES sem-
pozyumunun sektörel gelişimin
sağlanabilmesi açısından önemli
çalışmalardan biri olduğunu ifade
ederek, sektörün her geçen gün eği-
time daha fazla ağırlık verdiğini
söyledi. Üniversite-sanayi işbirliği-
ne önem verdiklerini belirten
Poyraz, sektörün iyi eğitilmiş insan
kaynakları ile gelişebileceğini vur-

guladı. Ayrıca sempozyum kapsamında iklimlendirme sektörü-
nün dünü-bugünü ve geleceği konusunda değerlendirmelerde
bulunan Poyraz, Türk iklimlendirme sektörünün uluslar arası
arenada cazip bir konuma ulaştığını ifade etti. Sektörün sahip
olduğu avantajlar neticesinde yabancı yatırımcının odağı hali-
ne geldiğini vurgulayan Poyraz, Türkiye’nin özellikle Avrupa
ve Afrika’nın üretim merkezi haline geldiğini belirtti. Sektörün
son yıllarda hızlı bir gelişim yaşadığına şahit olduklarını ve
sektör ürünlerinin artık bir lüks değil ihtiyaç halini aldığını
kaydeden Poyraz, “Sektörümüz son derece örgütlü sivil toplum

kuruluşları, dünya çapında faaliyet gösteren global şirketleri,
nitelikli ve genç iş gücü, ar-ge çalışmaları, yurt içi ve yurt
dışındaki yatırımları, geniş ürün yelpazesi ve coğrafi konu-
mundan kaynaklanan avantajları nedeni ile rekabet gücünü her
geçen gün arttırmaktadır. Yabancı yatırımcı Türkiye’de yatırım
yapıp üretmenin, satmanın avantajlarını yaşadı, gördü. Mevcut
durum yeni yatımlar için adeta birer referans oldu. Örneğin
Daikin, LG, Vaillant, Carrier, Wilo, Franke, Atlantic, System
Air ve adını burada sayamadığımız dünyaca ünlü iklimlendir-
me markaları ülkemizde yatırım yapıyor, dünya pazarlarında
Türk sanayisinin adeta elçiliğini yapıyor” dedi. 

Sektörde özellikle ar-ge konusunda ciddi yatırımlara imza atıl-
maya başlandığına dikkat çeken Poyraz, sektörün ar-ge ile geli-
şebileceğini vurguladı. Poyraz bu konuda şunları söyledi,
“Dünya pazarlarında rakiplerimizin arasından sıyrılabilmek
için mutlaka tasarıma, kaliteye ve inovasyona önem vermeli-
yiz. Bunun da yolu ar-ge yapmaktan ve sektördeki teknolojiyi
sıkı takip etmekten geçiyor. Türk iklimlendirme sektörü özel-
likle dünya pazarlarında adından söz ettirmeye başladıkça,
yabancı sermaye yatırımı çektikçe ar-ge yapma zorunluluğu
hissetmeye, ar-ge’nin önemini yeni yeni anlamaya başladı.
İklimlendirme sektörümüzün artık ar-ge ile gelişebileceği sek-
törümüz mensupları tarafından gayet iyi anlaşıldı. Bu durum
yabancı yatımcının Türk iklimlendirme sektörüne olan bakış
açısını değiştirmiş, bizlere olan güvenin artmasını sağlamıştır.
Ar-ge’nin gelişiyor olması, sektörümüz açısından sevindirici
bir gelişmedir.”

“İklimlendirme Mühendisliği Bölümü İstiyoruz” 
İklimlendirme Mühendisliği Bölümü açılması için ciddi bir
çalışma içine girdiklerini de aktaran Poyraz, “Sektörümüzün,
müfredatı tamamen sektörel bilgilere dayalı bir bölümde eği-
tim almış İklimlendirme Mühendislerine ihtiyacı var. Isıtma,
soğutma, klima, derin dondurucular, tesisat, endüstriyel hava-
landırma, çamaşırhane, sulama, tekstil kliması, hijyen kliması
gibi tüm teknolojilerin öğretildiği bir iklimlendirme mühendis-
liği bölümü istiyoruz. En az ikisi İstanbul’da, Ankara ve
İzmir’de de birer adet bölüm kurulması talebimizi ilettik. 2023
hedeflerimize ancak İklimlendirme Mühendisliği’nde yetişmiş

mühendislerimiz ile ulaşaca-
ğız. Bu konuda YÖK’e baş-
vurularımızı yaptık. İnşallah
kısa bir sürede bölümümüz
kurulacak” dedi. 

Sektörün büyüyüp geliştikçe
istihdam rakamlarının da
yükseldiğine dikkat çeken
Poyraz, resmi rakamlara göre
sektörde faaliyet gösteren
3200 firmada yaklaşık 170
bin kişi istihdam edildiğini
belirtti. Poyraz, sektörde
ciddi bir eğitimli insan kayna-
ğına ihtiyaç duyulduğunu
sözlerine ekledi. 
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İklimlendirmede “Eğitim” Bilinci Yükseliyor

Zeki Poyraz
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