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SUNUÞ

Türkiye AB müzakere sürecini bir yanda politik arenada tartýþýrken, bir 
yandan da mevzuatlarýn uyumlaþtýrýlmasý yönünde tüm mühendislik 
uygulamalarýný ve sektörleri ilgilendiren yasalar, yönetmeliklerin hayata 
geçirilmesi ile  uðraþýyor.  Bu yýl teskon 2005 kapsamýnda düzenlenecek 
panellerde AB Müzakere Süreçlerinde Tesisat Mühendisliðinin 
Durumu ile Yetkili / Yetkin / Uzman Teknik Eleman Kanunu ve Mesleki 
Tanýnýrlýlýk konularý iþlenecektir.

Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Sergisi / teskon 2005 hazýrlýk  
çalýþmalarý büyük bir hýzla sürüyor. Hazýrlýk çalýþmalarý kapsamýnda geniþ 
katýlýmlý olarak Sanayide ve Konutlarda Doðal Gaz Kullanýmý, Tasarým 
ve Uygulamalarý Semineri ile Jeotermal Enerji Semineri düzenlenecek. 
Ayrýca bir günlük Mekanik Tesisatlarda Deprem Güvenliði ve HVAC 
Otomasyonu konulu seminerlere yer verilecek. Kongre kapsamýnda bu 
yýl düzenlenecek kurslarda ise Temel ve Uygulamalý Psikrometri, Temiz 
Oda ve Sanayide Buhar Tesisatý konularý  ele alýnacak. Yine kongre 
kapsamýnda ayrýca Sýcak Su Mühendisliði konusunda özel oturum ve AB 
Sürecinde Tesisat Mühendisliði ile Ýlgili Avrupa Birliði Standartlarý ve 
Türk Standartlarý konusunda bir konferans düzenlenecek.

Nisan-Haziran aylarýnda gündem yine enerji çevresinde geliþti. Bültenimizde 
yeni yasalaþan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Elektrik Enerjisi Üretimi 
Amaçlý Kullanýmýna iliþkin yasa  ile ilgili MMO Enerji Çalýþma Komisyonu 
Baþkaný Oðuz Türkyýlmaz'ýn yorum yazýsýna ve Ýzmir'de doðal gaz 
ihalesinin sonuçlanmasý ile birlikte artan sorulara yanýt bulmak amacýyla 
Ýzmir Ticaret Odasý tarafýndan düzenlenen ve Þubemizin de katkýda 
bulunduðu “Ýzmir'de Doðal Gazýn Mevcut Durumu ve Geleceði “ 
paneline yer verdik.  Dünya Jeotermal Kongresi izlenimleri ve özellikle 
Ýzmir ve Kuzey Ege'de modern tarým alanýnda jeotermal kaynaklarýn 
kullanýlmaya baþlanmasý ile  bu alanda gelen sorulara yanýt bulabilmek ve 
deneyimleri paylaþmak amacýyla Þubemiz Jeotermal Enerji Komisyonu 
tarafýndan düzenlenen söyleþiyi bültenimizde bulabilirsiniz.

Bültenimizde ulusal basýna yansýyan bir haberi tesisat sektörünün de 
ilgisini çekebileceðini düþünerek kapsamý biraz daha geniþleterek 
hazýrladýk. Ýngiltere'de verilen “Yaþanabilir Kent Ödülü” bu yýl ilk kez bir 
belediyeye verildi. “Çevreye Duyarlý Bina Tasarýmý ve Ýnþaasý Ýçin Kent 
Planlama Politikalarý” ile bu ödülü alan ekibin baþýnda þehir planlamacýsý 
bir Türk, Þule Niþancýoðlu, bulunuyor. Kendisinden projenin detaylarýný 
istedik. Bir pilot uygulama olarak ilgi çekeceðini umuyoruz.

Bildiðiniz üzere Kongre'nin yaný sýra, geçmiþ yýllarda olduðu gibi, tesisat 
mühendisliðinde ve tesisat sektöründeki teknolojik yenilik, geliþme ve 
uygulamalarýn sergilendiði sergi boyutunu fuar organizasyonu þeklinde 
bu yýl kamu kurumu niteliði de olan, Türkiye'yi fuarcýlýk kavramý ile 
tanýþtýran ve 74 yýllýk birikime sahip ÝZFAÞ ile yeni inþa edilen fuar alanýnda 
birlikte yapýyoruz. Böylece teskon'un ulaþtýðý boyutu zenginleþtirmeyi, 
kongre niteliðini daha da geliþtirmeyi hedefliyoruz. VII. Ulusal Tesisat 
Mühendisliði Kongresi 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 ve Sergisi / 
teskon 2005'e katkýda bulunmaya, destek olmaya ve katýlmaya davet 
ediyoruz. 
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DOĞAL GAZ SEMİNERİ BAŞVURU FORMU

SANAYİDE VE KONUTLARDA DOĞAL GAZ KULLANIMI, 

TASARIM VE UYGULAMALARI SEMİNERİ PROGRAMI

Seminer Yöneticisi: Duran ÖNDER 

Yazışma Adresi: Anadolu Cad. No:40 K:M2 Bayraklý-ÝZMÝR   Tel: 0 232 444 8 666 - 150/124   Faks: 0 232 486 10 50

KONUÞMACI KONU VE AÇIKLAMASI KONUÞMACI KONU VE AÇIKLAMASI
  
Duran ÖNDER Sanayi Tesislerinde Emniyet Donanýmlarý, Duran ÖNDER Doðal Gazýn Tanýmý, Türkiye'de Daðýlýmý, 

TS-EN 746-2; Emniyetli Bir Yakma Ýçin Yeni Projeler; Tarihçe, Kimyasal Yapý, Fiziksel 
Gerekli Emniyet Donanýmlarý, Sistemler ve Deðerler, Türkiye'de Mevcut ve Programlanan 
Uygun Cihazlarýn TanýmýDoðal Gaz Daðýtýmý, Yeni Daðýtým Þirketleri   

 

Duran ÖNDER Sanayi Fýrýnlarda Uygulamalar; Sanayi Harald BORN Basýnç Kademeleri, Basýnç Düþürme Ýstas-
Fýrýnlarýnýn Tanýmý, Isýtmanýn Deðerlendiril-yonlarý; Daðýtým ve Kullaným Ýçin 90,25,19,4, 
mesi, Tek ve Çok Yakýcýlý, Tek ve Çok Isýtma 1,0.3,0.2 Bar Basýnç Kademeleri, 4.1 Bar 
Bölgeli Fýrýnlarla Örnekler.

 Basýnç Düþürme Ýstasyonlarý.
 Haluk SÖZER Yakmada Elektrik Donanýmý, Beyin, Kaçýr-
Sultan ÖRENAY Basýnç Düþürme ve Emniyet Ýstasyonu 

mazlýk Kontrol; Emniyetli Gaz Yakma Ýçin 
Cihazlarý; Küresel Vana, Filtre, Regülatör, Elektrik Donanýmý Sistemler ve Cihazlarýn 
Emniyet Kapama, Emniyet Firar Ventilleri, Tanýmý, Beyin, Alev Sensörü, Kaçýrmazlýk 
Manometre ve Musluðu, Prezostat, Manyetik Kontrol 

 Ventil Gibi Cihazlarýn Tanýmý ve Seçimi.
 Christof THIEL Konutlarda Konfor Kontrol, Enerji Tasarrufu; 
Duran ÖNDER Sanayi Brülörleri, Bekleri, Kullaným Yerleri; Konut ve Ýþyeri Isýtmada Dýþ Hava Kompan-

Sanayi Brülör ve Beklerinin Yapýsý, Kullanýma zasyonlu, Ortam Sýcaklýk Kontrol 
Göre Özellikleri, Uygulamada Gerekli Hususlar. Sistemleriyle Enerji TasarrufuTemini, Mikseri, 

 

Kaskad SistemleriAhmet AKÇAOÐLU Yüksek Kapasiteli Endüstriyel Tip Brülörler; 
 

Tanýmý, Yapýsý, Kullanýma göre özellikleri. Kenan ÞAHÝN Konutlarda Ýç Tesisat Kurallarý, Doðal Gaz 
 

Gereçleri; Cihazlarýn Kurulacaðý Mahaller, Abdullah BÝLGÝN Kazanlarda Enerji Verimliliði; Kazan Yapýsý ve 
Proje ve Uygulama Esaslarý, Boru ve Kullanýlan Brülörlere Baðýmlý Enerji Verimlili-
Baðlantý Þekilleriðinin Tesbiti ve Artýrma Yöntemleri

 

 

BacalarSerdar HIZIROÐLUYakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri; 
 

Teknik Gezi Basýnç Düþürme Ýstasyonlarý, Doðal Gaz Emniyetli Gaz Yakma, Enerji Tasarrufu Ýçin 
Dönüþümü Gerçekleþtirilmiþ Örnek FabrikaBrülör Kontrol Sistemleri, Baca Gazý Kontrolu

Adý Soyadý :..............................................................................................................................................................................
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Görev ve Ünvan :..............................................................................................................................................................................
..
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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 ile yapýlan ödemelerde tahsilat 

makbuzu verilmemektedir. 

Kredi Kartý Ödemelerinde: Aþaðýda kart numarasý belirtilen kredi hesabýmdan .................................................YTL’nin 
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ve geliþtirilmesi gerekir. Bununla 
birlikte, aylardýr TBMM 
komisyonlarýnda bekletilmiþ 
olduðu göz önüne alýndýðýnda 
yasalaþmasý olumlu bir adýmdýr. 
Yasa uyarýnca çýkarýlacak 
yönetmelikler, iktidarýn yasayý 
uygulama niyet ve imkanlarýný 
ortaya koyacaktýr.

Makina Mühendisleri Odasý Enerji Çalýþma Grubu 
Yasanýn getirdiði önemli bir düzenleme, muhalefet ve Baþkaný Oðuz Türkyýlmaz, “Yenilenebilir Enerji 
iktidar partisi milletvekillerinin, hükümetin aksi yön-Kaynaklarýnýn Elektrik Enerjisi Üretimi Amacýyla 
deki görüþüne raðmen yasaya ekledikleri, “2011 yýlýna Kullanýmýna Ýliþkin Yasa, ülkemiz yenilenebilir enerji 
kadar bu yasa kapsamýnda satýn alýnacak elektik ener-kaynaklarýnýn gerçekçi, tutarlý ve sürdürülebilir bir 
jisi için uygulanacak fiyatýn her yýl baþýnda EPDK'nýn þekilde kullanýmý yönündeki taleplerin karþýlanmasýnda 
belirlediði bir önceki yýla ait Türkiye ortalama elektrik olumlu bir adým olmakla birlikte, yalnýzca yasanýn 
enerjisi toplam satýþ fiyatýnýn % 20'sine kadar arttýrýla-çýkarýlmasý yeterli deðildir.” dedi.
bilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki veren” hükümdür. 

Türkyýlmaz, ülkemiz koþullarý göz önünde bulunduru-
Bu hükmün uygulanmasý halinde, YEK Belgeli elektrik 

larak, sektörel planlama, bilimsel araþtýrma ve teknoloji 
enerjisi üretenlerin elektrik satýþ fiyatý, Türkiye ortala-

geliþtirme altyapýsý kurulmaksýzýn, sadece bazý teþvik-
masýnýn üzerinde olabilecektir. Ancak, doðal gaz ve 

lerle elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynakla-
diðer yakýtlarla elektrik üreten kuruluþlarýn ciddi baský-

rýnýn kullanýmýný beklemenin gerçekçi olmadýðýný 
larýyla karþý karþýya kalacak olan Bakanlar Kurulunun 

belirtti. Oðuz Türkyýlmaz imzasýyla, Odamýz adýna 
bu tercihi yapmasýnýn kolay olmayacaðý açýktýr.

yapýlan açýklamada özetle þöyle denildi;
Alým garantisi verilen miktar, perakende satýþ lisansýna 

“Kamusal planlama, yol göstericilik ve denetim 
sahip tüzel kiþilerin her birinin bir önceki takvim 

olmaksýzýn yalnýzca teþviklerle ve piyasa eliyle 
yýlýnda satýþa sunduklarý elektrik enerjisi miktarýnýn, 

yenilenebilir enerji kullanýmý yeterli bir þekilde 
ülkede sattýklarý toplam elektrik enerjisi miktarýna 

desteklenemez. Genel teþvik uygulamalarýyla sadece 
oraný kadardýr.

avantajlý bölgelerdeki rüzgar ve hidroelektrik 
Yasada yer alan, “Ülkede arz edilen YEK Belgeli santralarýna destek söz konusu olabilecektir.
toplam elektrik enerjisi miktarýnýn yeterli olmasý 

AB uygulamalarýnda 2010 yýlýnda toplam enerjinin % 
halinde, perakende satýþ lisansý sahibi tüzel kiþilerin 

12'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarýndan 
alým yükümlülüðü bir önceki takvim yýlýnda sattýklarý 

karþýlanmasý, toplam elektrik tüketiminin % 22'sinin 
elektrik enerjisi miktarýnýn yüzde sekizinden az 

yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayandýrýlmasý 
olamaz” hükmü uygulanabilir bir hüküm gibi 

hedeflenmektedir. Diðer bir çok konuda AB mevzuatý 
gözükmemektedir. YEK Belgeli toplam elektrik enerjisi 

ve hedeflerine ulaþmak için çaba harcayan iktidarýn; 
miktarýnýn yeterli olmasýnýn ölçütleri nelerdir, buna 

Odamýzca TBMM'nin Enerji Komisyonuna iletilen ve 
kim, nasýl karar verecektir? Bu belirsizlikler içinde, bu 

yasanýn TBMM Genel Kurulunda görüþülmesi sýrasýnda 
madde nasýl uygulanacaktýr? Ayrýca,yasanýn Geçici 2. 

komisyonca önerilen % 12'lik hedefi, bir grup milletve-
Maddesine göre, perakende satýþ lisansý sahibi kamu 

kilinin sunduðu deðiþiklik önergesiyle reddetmiþ olmasý 
daðýtým þirketleri, bu alým yükümlülüðünden 

manidardýr. Benzer bir þekilde, yasanýn 7. maddesinde 
01.01.2007'ye kadar muaf tutulmuþtur.

yenilenebilir enerji tesislerinin ihtiyacý olan makine ve 
Odamýz, ülke, kamu, toplum ve meslektaþ çýkarlarý ekipmanlarýn en az % 45'inin yurt içinden teminini 
doðrultusunda, yenilenebilir enerji kaynaklarýyla ilgili öngören ve yerli sanayi geliþtirecek deðiþiklik önerisi 
yasayý ve bu yasa uyarýnca çýkarýlacak ikincil mevzuatý de iktidar oylarýyla reddedilmiþtir.
ve uygulamalarý yakýndan izleyecek, yapýcý görüþ ve 

Bu yasa, sektörün ihtiyaçlarýný tam olarak karþýlayacak 
önerilerini ilgili kurumlara ve kamuoyuna iletecektir.”

bir nitelik ve içerikte deðildir. Ciddi eksiklikleri vardýr 

Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn elektrik enerjisi

üretimi amaçlý kullanýmýna iliþkin tasarý yasalaþtý;

sýra yönetmeliklerde... 

Yasa, yenilenebilir enerji 
kaynaklarýnýn ülke ekonomisine 
kazandýrýlmasý ve daha etkin 
kullanýlmasý yönünde olumlu bir 
adýmdýr. Ancak uygulama 
yönetmelikleriyle geliþtirilmelidir.



Prof. Dr. Ahmet ARISOY
Seminer Yöneticisi

 

Konuþmacýlar:
Prof. Dr. Ahmet ARISOY, Tesisat deprem 

güvenliði, ana kavramlar, standartlar
Eren KALAFAT, Tesisatta sismik koruma 

uygulamalarý ve örnekleri
Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ, Depremde yangýn 

güvenliði

makina mühendisleri odasý -10-teskon 2005

Yetkili/Yetkin/Uzman Teknik 
Eleman Kanunu ve Mesleki 

Tanýnýrlýlýk
 

 Mehmet SOÐANCI
Panel Yöneticisi

 (TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný)
 

 Panelist Davet Edilecek Kurumlar:
Bayýndýrlýk  ve Ýskan Bakanlýðý, AB Genel 
Sekreterliði, MMO, MÜDEK, TBMM ilgili 
komisyon.

AB Müzakere Süreçlerinde 
Tesisat Mühendisliðinin 

Durumu 
 

Emin KORAMAZ 
Panel Yöneticisi

(MMO Yönetim Kurulu Baþkaný)  
 

Panelist Davet Edilecek Kurumlar:
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý (Yapý Malzeme-
leri ve Yapý Denetim Daire Baþkanlýðý), 
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý (Tesisat Daire 
Baþkanlýðý), MMO, TSE, TTMD

AB Sürecinde Tesisat Mühendisliði ile Ýlgili
Avrupa Birliði Standartlarý ve Türk Standartlarý

 

Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ
Teskon 2005 Yürütme Kurulu Üyesi- ÝTÜ Makina Fakültesi

Ömer KANTAROÐLU
Koordinatör

  

Konuþmacýlar:
Ýrfan ÇELÝMLÝ

Sýcak Su Elde Etme Sistemlerinin Karþýlaþtýrýlmasý
  

 Ömer KANTAROÐLU
Sýhhi Tesisat Sistemlerinde Lejyonella Hastalýðý 

 

Mehmet OSKAY
Sýcak Su Ýhtiyacýnýn Tespiti 

 

Bu oturumda sunulan bildiriler; sýhhi tesisat mühen-
disleri, sýhhi tesisat sistem projecileri, müteahhit-
ler, tasarým/inþaat mühendisleri/müteahhitleri, sýhhi 
tesisat kontrol mühendisleri, mimarlar, imalatçýlar, 
firma temsilcileri ve satýþ birimleri için tasarlanmýþtýr.

Kongre Panel Konularý Belirlendi

Konferans

Avrupa standartlarý nedir, neden, nerede, kimler, komiteleri. Avrupa standardizasyon kurumlarý 
nasýl hazýrlýyor?  Avrupa teknik direktifleri nelerdir?  CEN, CENELEC, ETSI. Üye ülkelerin standartlarýn 
Avrupa standartlarýnda Avrupa Komisyonunun rolü. hazýrlanmasýnda etkisi. Türk Standartlar Enstitüsü. 
Klasik yaklaþým, yeni yaklaþým ve modüler Ayna Komiteleri. Tesisat Mühendisliði ile ilgili 
yaklaþým kriterleri. Tesisat Mühendisliði Teknik uyumlaþtýrýlmýþ Türk Standartlarý. 

Mekanik Tesisatlarda 

Deprem Güvenliði

Semineri

Sýcak Su Mühendisliði

Özel Oturum

 Erdinç BOZ
Seminer Yöneticisi

HVAC Otomasyonu Semineri



V I I . U L U S A L

M Ü H E N D Ý S L Ý Ð Ý 

K O N G R E S Ý  
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Adý Soyadý

Çalýþtýðý Kuruluþ

Görevi ve Ünvaný

Yazýþma Adresi

Tel

e-posta

:......................................................................................

:......................................................................................

:......................................................................................

:......................................................................................

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

:

Mekanik Tesisatlarda Deprem Güvenliði 

HVAC Otomasyonu 

Yazýþma Adresi: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - ÝZMÝR
Tel: 0 232 444 8 666 - 150/124 Faks: 0 232 486 10 50/486 20 60 e-posta: teskon@mmo.org.tr web: http://teskon.mmo.org.tr

Seminer Yöneticisi: Prof. Dr. Ahmet ARISOY

Mekanik Tesisatlarda Deprem Güvenliði

HVAC Otomasyonu
Seminer Yöneticisi: Erdinç BOZ

SEMÝNER BAÞVURU FORMU

Seminerler ücretsiz olup sadece kongre delegeleri katýlabilirler.
Her seminer için katýlým sýnýrlýdýr. Katýlýmda baþvuru önceliði esas alýnacaktýr.
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Teskon 2005 kurs konularý

Temel ve Uygulamalý 
Psikrometri

 

Kurs Yöneticisi: Prof. Dr. Ali Çetin Gürses
 

Kurs Ýçeriði:

l Giriþ Tanýmlar

l Termodinamik tanýmlar ve kabuller

l Nemli havanýn termodinamik özellikleri,

l Isýl konforun temel prensipleri,

l Hava kalitesi ve havalandýrma gereksinimi, 

l Psikrometrik Diagram

l Nemli Havanýn Psikrometrik Ýþlemleri, 

l Nemli havanýn karýþýmlarý, 

l Duyulur ýsýtma, 

l Nemlendirme, 

l Nemli havanýn neminin sýkýlmasý, 

l Temel ve Ýklimlendirme Sistemleri Ýçin 

l Psikrometrik Çevrimler, 

l Genel anlamda yaz ve kýþ iklimlendirmesi 
çevrimleri ve tanýmlamalar, 

l Çeþitli iklimlendirme sistemleri için örnek 
psikrometrik çevrimleri  

l Tek kanallý, sabit hava debili çift zonlu ýsýtmalý 
sistemler,

l Çift kanallý, sabit hava debili karýþým, hücreli 
sistemler, 

l Deðiþken hava debili, çok zonlu sistemler, 

l Ýndüksiyonlu sistemler ele alýnacak.

TEMÝZ ODA
  

Kurs Yöneticisi : Dr. Moghtada Mobedi
 

Temiz Oda Genel Bilgiler 
Konuþmacý: Dr. Moghtada Mobedi 
Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Makina Mühendisliði Bölümü 
 

Temiz Oda Klima ve 

Havalandýrma Sistemleri 
Konuþmacý:  Ömer Demirel
DTK Ltd.Þti.
 

Temiz Oda Validasyonu 
Konuþmacý: Dilek Sunar  
International Cleanroom Control Engineering 

(ICCE) Türkiye mümessili 

Ýstanbul Validation and Training Danýþmanlýk 

ve Tic.Ltd.Þti.

SANAYÝDE BUHAR 
TESÝSATI

 

Kurs Yöneticisi: Cafer ÜNLÜ
  

l Buhar Kullanýlan Yerler

l Buhar Hatlarýnýn Dizayný

l Kondens Tahliyesi ve Kondens hatlarý

l Buharýn Ölçülmesi

Teskon'99'dan bu yana 

düzenlenen ve delegelerin 

yoðun katýlýmý ile 

gerçekleþtirilen kurslar bu yýl 

üç konu baþlýðýnda 

gerçekleþtirilecek.
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Adý Soyadý

Çalýþtýðý Kuruluþ

Görevi ve Ünvaný

Yazýþma Adresi

Fatura Adresi

Vergi Dairesi

Tel

e-posta

:..........................................................................................................

:..........................................................................................................

:..........................................................................................................

:..........................................................................................................

:..........................................................................................................

:...........................................Vergi No:...................................................

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

:

Temel ve Uygulamalý Psikrometri          Temiz Oda          Sanayide Buhar Tesisatý

Yazýþma Adresi: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - ÝZMÝR
Tel: 0 232 444 8 666 - 150/124 Faks: 0 232 486 10 50/486 20 60 e-posta: teskon@mmo.org.tr web: http://teskon.mmo.org.tr

Kurs Katýlým Ücreti: Kongre Delegesi olan katýlýmcýlar için 20.00 YTL.

Sadece kursa katýlacaklar için 40.00 YTL.

Her kurs için katýlým 20 kiþi ile sýnýrlýdýr. Katýlýmda baþvuru önceliði esas alýnacaktýr.

Kurs Yöneticisi: Prof. Dr. Ali Çetin GÜRSES

“Temel ve Uygulamalý Psikrometri”

“Sanayide Buhar Tesisatý”

Kurs Yöneticisi: Cafer ÜNLÜ

“Temiz Oda”

Kurs Yöneticisi: Dr. Moghtada MOBEDÝ

Kurs Katýlým Ücreti:     Kongre Delegesi (20.00 YTL)              Kurs Katýlýmcýsý (40.00 YTL)

Not: Belirtilen ücretler her bir kurs içindir.
Ödemeler Ýçin Banka Hesap No: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi - Ýþ Bankasý Alsancak Þb. 3401-765810
Not: Banka dekontunun fotokopisi baþvuru formu ile birlikte gönderilmelidir. Kredi Kartý ile yapýlan ödemelerde 
tahsilat makbuzu verilmemektedir.
Kredi Kartý Ödemelerinde: Aþaðýda kart numarasý belirtilen kredi kartý hesabýmdan ................................YTL.’nin
Makina Mühendisleri Odasý izmir Þubesi’ne ödenmesini kabul ediyorum. Tarih: ..../..../2005                ÝMZA
       
      VISA         MASTER CARD                          Son Kullanma Tarihi: ..../....

Kredi Kartý No:  .......  .......  .......  .......     .......  .......  .......  .......     .......   .......   .......   .......     .......  .......  .......  ....... 

K U R S L A R



üzerinde üyesi bulunan Makina Mühendisleri Odasýnýn, 
Avrupa Birliði Müzakere Sürecinin ekonomimize ve 
tesisat sektörüne etkileri konusunda bir misyon 
belirlenmeli, buna uygun bir vizyon tanýmlanmalý ve bu 
vizyona uygun stratejiler tespit edilip uygulanmalýdýr. 

Fatma Çölaþan (ODTM A.Þ.): Kurallar düzeleceði için 
kalitenin ön plana çýkacaðýný ve bir bocalama 
döneminden sonra ayakta kalan “iyiler” le yola devam 
edileceðini, bunun da ekonomimizi olumlu 
etkileyeceðini düþünüyorum. (Örneðin malzeme- iþçilik- 
enerji savurganlýðý mutlaka azalacaktýr.)

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Bulgurcu (Balýkesir Üniv. 
Balýkesir MYO):  Bu süreç ülkemizde kaliteyi olumlu 
yönde etkileyecek, küçük ve orta ölçekli firmalara 
verilen araþtýrma teþvikleri atýlýma yol açacaktýr.

Ali Metin Duruk (Friterm A.Þ.):  Müzakere süreci 
tasarým kriterlerini yükseltecektir. Ancak yabancý 

Kongre Bülteni: Avrupa Birliði müzakere tasarýmcýlar  sektörde etkin olabilir. Bu ithal ürünlerin 
sürecinin genel olarak ekonomimizi ve bunun kullanýlma ihtimalini yükseltebilir. Bu durumda 

örgütlenmeli ve tedbir alýnmalý.paralelinde tesisat sektörünü nasýl etkileyeceðini 
düþünüyorsunuz? Mustafa Bilge (MECON Yapý Ltd. Þti.): Sektör ve ilgili 

dernekler süreç içerisinde  gerekli hazýrlýklarý yaparlarsa, A. Müjdat Þahan (ÝM Makina Ltd. Þti.): Aðýrlýklý olarak 
olumlu etkisi olabilir.“çevrenin korunmasý” ile ilgili yasalarýn ön planda 

uygulanmaya baþlanacaðý kabulü ile sýkýntýlý bir KONGRE BÜLTENÝ: Enerji; verimlilik, iþletmenin 
ekonomik dönem yaþanacaðýný, buna karþýlýk zorunlu devamlýlýðý yanýnda sürdürülebilir kalkýnma 
olarak yapýlmasý istenilecek alt yapý yatýrýmlarýnýn tesisat açýsýndan da son derece önemli. Son yýllarda 
sektörüne bir canlýlýk getirebileceði görüþündeyim. dünyada yerel enerji kaynaklarýnýn verimli kullanýmý 

yönünde pek çok araþtýrma yapýlýyor. Tesisat Numan Þahin (EMO Mühendislik) AB Üyeliðine 
sektöründe alternatif enerji kaynaklarýnýn kullanýmý hazýrlýk süreci olacak bu dönemde Türkiye'de gerçekten 
yönünde yapýlan çalýþmalar ve yapýlabilecek Ar-Ge deðiþimin ve uygulamanýn deðiþmesi sadece bizim 
çalýþmalarý konusunda görüþleriniz nelerdir?kafalarýmýzýn içindeki sýnýrlarý deðiþtirip; çaðdaþ bir ülke 

olma yolunda katedeceðimiz yola baðlý... Bunun çok A. Müjdat Þahan: Enerji kullanýmýnýn artan insan sayýsý 
çabuk ve uygulamanýn çok radikal olmasýna baðlý... ve ihtiyaçlarýna baðlý olarak giderek artma eðiliminde 
Burada kamu yöneticilerinin ve Meclisin tavrý ekono- olduðu ortada. Bu noktada alýnacak ilk önlem daha az 
miyi de Türkiyeyi de olumlu etkileyebilir, müzakere enerji ile daha çok iþ yapabilecek sistemlerin 
süreci bu deðiþimi cesaretlendirecektir ancak biz halen geliþtirilmesi ve desteklenmesi. Ýkincisi ise alternatif 
vaktimiz var diye bakarsak, zaman kaybedersek sonu enerji kaynaklarýnýn kullanýlmasý. Bana göre en önemli 
hüsranla bitebilir...  Tesisat sektöründeki deðiþim ve ve kullanýþlý alternatif enerji ise, “geri kazanýlan” enerji. 
geliþim ise yabancý markalarýn ithalini kesecek þekilde, Kiþisel olarak “en ucuz enerji kullanýlmayan enerji“dir 
yabancý sermaye giriþi de olsa olumlu bir þekilde yerli sloganýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiði düþüncesindeyim.
üretimin artmasýna ve tercih edilmesine baðlý olacak... Numan Þahin: Türkiye; kaynaðý kendinde olan tüm 
Bu ihracatý da körükleyecek ve Türkiye'nin dýþa baðým- alternatif enerji kaynaklarýnýn kullanýmýný ve özellikle 
lýlýðý azalmýþ olacak... Türk sanayicisinin bu küreselleþ- güneþ enerjisi ve hidrojen enerjisi gibi tükenmeyecek 
meye ne kadar ayak uydurabileceði ise yerli sanayinin enerji kaynaklarýný süratle kullanmalý, Ar-Ge çalýþmalarý 
uluslararasý açýlýmýnýn baþarýsýný tayin edecektir. desteklenmeli ve dýþ borçtan kurtulmanýn yolunu bul-
Prof. Dr. Ahmet Can (Trakya Üniversitesi - malýdýr ki; Ekonomimiz tekrar kriz yaþamayacak, dün-
Mühendislik Fakültesi): Ucuz iþ gücü ve hammadde yadaki olumsuz ekonomik geliþmelerden etkilenmeye-
saðlayan bir ülke konumunda olduðumuzu cek ve sürdürülebilir bir iyileþme eðilimi yakalayabilsin...
düþünüyorum. Türkiye'nin ulusal çýkarlarýna uygun Prof. Dr. Ahmet Can: Enerji temini ve üretimi 
ekonomik ve sosyal yapýlanmasý bunun içinde, 60 binin konusunda, Türkiye'mizin 2005 yýlý itibarýyla yaklaþýk % 
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Forum

Türkiye AB müzakere sürecini bir 
yanda politik arenada tartisirken, bir 
yandan da mevzuatlarin 
uyumlastirilmasi yönünde tüm 
sektörleri ilgilendiren yasa ve 
yönetmeliklerin hayata geçirilmesi ile 
ugrasiyor. Danismanlar Kurulu 
Üyelerimize AB sürecinden sektörün 
nasil etkileneceðini, isletmelerde 
bakim, onarim kayiplarini, alternatif 
enerji kaynaklari kullanimi, yapi 
denetim kanunu ve kamu ihale 
kanunu uygulamalarini sorduk.



65 dýþa baðýmlý konumda olduðu bilinmektedir. düþünüyorum. Bakýmsýzlýk nedeni ile çalýþmayan 
tesisattan yapan kadar yaptýran da sorumlu tutulmalý. Eski ve doða ile uyumlu olmayan enerji üretimi, 
Belki iþe, verilen her tesisat teklifinin ekine bir periyodik kullanýmý ve bunlarýn kullanýldýðý teknolojilerin tercih 
bakým teklifi iliþtirilmesi zorunluluðu ile baþlanabilir.edilmemesi gerektiðini düþünüyorum.
Numan Þahin: Tesisat sektörü; kesinlikle Kontratlý Yapýlarda, konut, iþyeri veya fabrika ýsýtma ve soðutma 
Bakým anlaþmalarý ile uzman firmalarýn kendi kurduklarý amaçlý enerji kullanýmýnýn geliþmiþ ülkelerde uygulanan 
sistemleri iþletmesiyle verimli, çalýþýr ve yaþayan bir standartlarýn sýnýrlarýna getirilmeli. Yenilenebilir ve doða 
þekilde ayakta tutulabilir ve bir anlamda performansa dostu enerji kullanýmý hem araþtýrma konusu olarak 
baðlý referanslar oluþacaðýndan henüz yatýrýmlar hem de uygulama yönünden önemsenmeli diye 
yapýlýrken bu firmalar ticari olmayan, daha doðru seçim düþünüyorum. 
yapmaya ve kaliteli malzeme kullanmaya ve de iyi Özellikle jeotermal enerji, güneþ enerjisi ve rüzgar ener-
mühendislik ve servis hizmetlerine yönlendirilmiþ olur.jisi teknolojileri, bunlarýn uygulanmasýnda gereksinim 
Prof. Dr. Ahmet Can: Önerim, yalýtým ile ilgili olanlar, duyulan elemanlarýn üretiminde ulusal üretim 
iþletmeye alma ve iþletim yönetimi ile ilgili olanlar, stan-olanaklarý ve istihdam oluþturulmasý planlanmalýdýr. 
dartlar ve denetim ile ilgili olanlar, enerji çevre etkileþimi Bazý Avrupa Topluluðu ülkelerindeki gibi yenilenebilir 
ile ilgili olanlar þeklinde bir ön gruplandýrma yapýlabilir.enerji kaynaklarýndan temin edilen enerji oranýnda 
Fatma Çölaþan: Tesisat sektöründeki kayýplar tasarým vergi indirimi veya birim fiyatýnda indirim yapýlarak 
safhasýnda baþlamaktadýr. Tasarýmdan baþlayarak, teþvik sistemi uygulanmalýdýr. 
yapým, iþletmeye alma, teknik eðitim, bakým-onarým vb. Hidrojen enerjisi üretimi, kullanýlmasý konusu, üniver-
safhalarýn tümünde yeniden yapýlanmaya ihtiyaç bulun-sitelerde araþtýrma projesi olarak gerçekleþtirilmeli.
maktadýr. Tüm geliþmiþ ülkelerde olduðu gibi Teknik 

Fatma Çölaþan: Yenilenebilir enerji konusunda henüz Müþavir kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý, bu kuruluþlara 
meslekdaþlarýmýz dahi yeterli bilgiye sahip deðillerdir. yetki ile birlikte gerçek sorumluluk (Profesyonel 
Önce genel tanýtým amaçlý toplantýlar düzenlenmeli, Sorumluluk Sigortasý vasýtasýyla) ve yaptýrým (tazminat) 
daha sonra spesifik uygulamalarla ilgili tanýtýmlar getirilmesi gerektiði kanýsýndayým. Serbest piyasanýn bu 
yapýlmalýdýr. Özgün Ar-Ge çalýþmalarý yerine baþlangýçta yolla kendi kendini denetimi (oto-kontrol) saðlanma-
dünyada yapýlmýþ olan çalýþmalarýn örnek alýnmasýný ve dýkça gerekli bilincin de oluþacaðýna inanmýyorum. 
zaman içinde bunlarýn geliþtirilmesine çalýþýlmasýný daha 

Yard. Doç.Dr. Hüseyin Bulgurcu: Sektörde bakým doðru buluyorum. Ülkemizde keþfedilmiþ olaný yeniden 
konusunda seminerler verilmelidir. Kaliteli iþçilik ve keþfetmeye çalýþma gibi bir alýþkanlýk geliþtiðini 
malzeme kullanýmý haksýz rekabet açmazý hukuki olarak gözlemekteyim.
çözümlenmelidir.

Yrd. Doç.Dr. Hüseyin Bulgurcu: Jeotermal enerji 
Prof. Dr. Gazanfer Harzadýn:Ara teknik elemanlarýn potansiyeli baþta olmak üzere rüzgar ve güneþ enerjileri 
eðitimini bu noktada önemli buluyorum. Ara teknik bu alandaki temel alternatiflerdir. Buna baðlý olarak ener-
elemanlarý doðru yetiþtirirsek bu sorunlarý aþarýz. ji ýsý taþýnýmý ve kojenerasyon iþlemleri teþvik edilmelidir.
Yatýrýmcýlarýn sorumlulunu da unutmamalýyýz.

Prof. Dr. Gazanfer Harzadýn: Fosil yakýtlar tükeniyor. 
Ali Metin Duruk: Bakým onarým konusunda ne yazýk ki Jeotermal, güneþ, rüzgar ve biomass enerji konularýnda 
ciddi eksiklikler var. Yatýrýmcýmýz bakým onarým Ar-Ge çalýþmalarý yapýlmalý ve bunlar  bilimsel 
konusunu mutlaka bilince çýkarmalý, bu konuda platformlarda konuþulmaya baþlanmalý yaygýn olarak.
tanýmlar konulmalý, kalite kontrol, test ve balanslama 

Ali Metin Duruk: Bu konu tesisat mühendisliði sistem tanýmýna girmeli.
kongresinin ana konularýndan biri olmalý. Rüzgar, 

KONGRE BÜLTENÝ: 4708 Sayýlý Yapý Denetim   Güneþ, Su, Jeotermal ve Hidrojen kaynaklar tartýþýlmalý, 
Kanunu'na baðlý uygulamalarda tesisat sektörüne bu alandaki bilgiler bütünlüðe kavuþturulmalý.
yansýyan sorunlar ve önerileriniz nelerdir?

Mustafa Bilge: Çalýþmalarý hedefsiz buluyorum.
Numan Þahin: Hiçbir kalite artýþý getirdiðine 

KONGRE BÜLTENÝ: Tesisat sektöründe ki  yatýrýmlar inanmýyorum, bir kaç kaliteli uygulama dýþýnda 
bakým onarým süreçlerinde yaþanan sorunlar karþýlaþmamak bile ne yaptýklarýný bilmemi engelliyor. 
nedeniyle ciddi ekonomik kayýplara neden Halbuki sistem ve malzeme satýcýsý olarak karþýlaþmýþ 
olmaktadýr.  Tesisat sektöründe iþletmeye alma, olmam, en azýndan bize birilerini öðrenmek için 
kestirimci bakým, iþletme ömrü konusunda yeterli birþeyler soruyor olmasý gerekirdi, ortada yoklar ve 
bilincin olduðunu düþünüyor musunuz? Yanýtýnýz 

seviyenin ve de ücretlerin çok düþük olduðunu 
“HAYIR” ise oluþturulmasý için neler yapýlmalýdýr?

duyuyorum; yine bir yasak savma uygulamasý diye 
A. Mujdat Þahan: Þüphesiz hayýr. Periyodik bakým bilinci düþünüyorum.
için öncelikle eðitim ve yasal yaptýrýmlar gerektiðini 

Prof. Dr. Ahmet Can: Bu konuda aþaðýdaki görüþlerimi 
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tartýþma için açýklýyorum: olduðu gibi son derece olumsuzdur.

Yapý Denetim Kuruluþlarý ve Görevleri ile ilgili Madde 2 Prof. Dr. Gazanfer Harzadýn: Bu konuda en önemli 
altýnda yer alan yapý denetim kuruluþlarý aþaðýda noktalardan biri yeterli kural, standart ve denetimin 
belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: olmamasýdýr.

kýsmýnýn altýna, aþaðýdaki alt görev de eklenmelidir. KONGRE BÜLTENÝ: 4734 Sayýlý Kamu Ýhale 
Kanununa baðlý uygulamalarda  tesisat k) Deðiþim ve zamanla olmasý muhtemel görülen doðal 

afetlere karþý yapýnýn sahip olmasý gereken özellikleri sektöründe yaþanan sorunlar ve önerileriniz?
belirler ve projenin hazýrlýk safhasýnda bunlarýn göz A. Müjdat Þahan: Ýzlediðim kadarý ile yasa tam olarak 
önüne alýnýp alýnmadýðýný kontrol eder. oturmuþ deðil. Ek maddeler ile hýzlý bir deðiþim süreci 
Yapý denetim komisyonunun oluþturulmasý ile ilgili geçiriyor. Ýhale düzenleyen makam da ihaleye katýlan 
Madde 4, aþaðýdaki þekilde düzeltilmelidir: taraf ta konuya çok hakim deðil. Sanýrým tekrar ve 

kapsamlý bir düzenleme gerektirecek.Madde 4: Yapý denetim komisyonu, Bakanlýk ve yerel 
yönetimi temsil eden belediye baþkanýnýn Numan Þahin: Ýhale kanunu gerçekte olmasý gereken 
koordinasyonunda, ili kapsamýna alan mühendis ruhtan çok uzakta gerçekleþtirilmiþ ve kuþa 
odasýnýn üyesi, yapý denetimi konusunda geçerli uzman döndürülmüþ, kalite artýþý getirmemiþ ve kaliteli 
mühendis belgesine sahip en az genel müdür firmalarý koruyamamýþtýr. Yeniden ele alýnýp, uluslararasý 
seviyesinde bir baþkan ile en az þube müdürü baþarýlý örneklerine benzer þekilde tekrar 
seviyesinde dört üyeden oluþur. Bakanlýða baðlý bir üst kanunlaþtýrýlmalýdýr. Mekanik ve elektrik tesisat ve 
birimin alt birimi olarak çalýþýr. Yapý denetim komisyonu uzmanlýk konularýnýn seçimi, deðerinin saptanmasý 
her ilde oluþturulur. Güncel geçerli standartlara ve ilgili ödemesi taþeronluk sisteminden çýkarýlmalý, hakkýnýn 
yönetmeliklere uygun, gereðinde TÜBÝTAK ve verileceði bir sistem getirilmelidir. Bu uzman firmalar 
üniversitelerden görüþ alarak faaliyetlerini yürütür. projenin baþýnda uzman firma ve müþavirlerince hakký 

verilerek seçilmelidir.Fatma Çölaþan: Yapý denetim þirketleri'nin sorumluluk 
alanlarý yasada yanlýþ tarif edilmektedir. Yapýlarýn Prof. Dr. Ahmet Can: ÇED raporu konusunda daha ciddi 
kalitesinden bütünüyle sorumlu olmasý gereken ve sorumlukla hareket edilmesi gerekmektedir. ÇED 
kuruluþlar yapý denetim þirketleri deðil, teknik raporunda ön görülen bir çok konunun tesisatýn iþletime 
müþavirlik (tasarým, planlama, fizibilite,müteahhit almadan önce dikkate alýnmadýðý ve ÇED raporunun 
seçimi, yapý kontrolluðu,proje yönetimi, yapým öngördüðü bazý ek ünitelerin deðiþik sebeplerle 
yönetimi,  iþletmeye alma danýþmanlýðý, teknik eðitim çalýþtýrýlmadýðý, bunun denetlenmediði veya ilgili 
vb.) kuruluþlarýdýr. yapý denetim þirketleri ise dünyadaki firmanýn denetim yapýlacaðý zamaný bilerek denetimi 
diðer uygulamalarda olduðu gibi (Örneðin Ýngiltere) yapanlarý yanýlttýðý tespit edilmektedir. Bu konunun ihale 
yapýlarda sadece belli niteliklerin (saðlamlýk ve saðlýk kanunu ve iþin yapým sonrasý iliþkilendirilerek dikkate 
koþullarý) saðlandýðýnýn onayýndan sorumlu olmalýdýrlar. alýnmasý gerekmektedir.
Yapý denetim þirketleri'nin belli “çeklist”lere uygun 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile ilgili bazý 
denetim saðlamalarý yeterli olmalý, bu kuruluþlarda maddelerde deðiþiklikler yapýlmasý ile ilgili 15.08.2003 
mühendis yerine tekniker mevcudiyeti kabul tarihinde çýkmýþ R.G. Sayý 25200 ile yürürlüðe girmiþ 
edilmelidir. Mühendisler ise teknik müþavirlik 4964 sayýlý kanunun 
kuruluþlarýnda istihdam edilmelidirler. 

Madde 38 içinde 
Yasanýn yanlýþ hazýrlanmasýnýn dýþýndaki diðer yanlýþ da 

“… Arsa temini, mülkiyet ve kamulaþtýrma iþlemlerinin 
uygulamalardýr. Yapý denetim þirketlerinin bir çoðu ne 

tamamlanmasý þartý, baraj, büyük sulama, petrol ve 
yazýk ki müteahhit firmalarýn kendi kendilerini kontrol 

doðal gaz boru hattý projelerinde aranmaz.” ibaresi 
etmek için kurduklarý paravan þirketlerdir. Bu þirketlerin 

eklenmiþtir.
hiçbir gerçek denetim sorumluluklarý bulunmamaktadýr. 

Bu,gerek özel mülkiyet, gerek insan haklarý, gerekse (Halbuki yabancý ülkelerdeki yapý denetim þirketleri 
doða ile uyumlu bilgi yönetimi konularý ile uyuþamaz “Profesyonel Sorumluluk Sigortasý” yaptýrmak 
bir uygulamadýr ve aranýr.” þeklinde deðiþtirilmelidir.zorundadýrlar.) Ülkemizdeki yapý denetim þirketleri'nin 
Fatma Çölaþan: Teklifin bedel teklifi anlamýna geldiðini, hizmet ücretleri yasal olarak denetledikleri müteahhit 
en düþük bedelin de uygun bedel olduðunu kabul eden tarafýndan ödenmektedir ve sistem daha baþtan yasa 
bir yasa bütünüyle çaðdýþýdýr. Bu nedenle detaylarý eliyle çarpýk ve yozlaþmaya açýk kurulmuþtur. Herkes 
tartýþmanýn faydasýz olduðunu düþünüyorum.bilmektedir ki bu kuruluþlar kendilerinden beklenen 

denetimi zaten yapmamakta, sadece evrak imzalamak- Ali Metin Duruk: Türkiye'de üretilen ürünlerin kullaný-
ta ve gerçek sorumluluk  altýna girmemektedirler. mý konusunda mühendisler ve yatýrýmcýlar bilinçlen-

dirilmeli tercih Türkiye ürünleri yönünde olmalý. Konunun tesisat sektörüne yansýmasý da, tüm sektörlere 
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Rybach'ýn yönetmesi hoþ bir sürpriz oldu. Katýlýmcýlar 
ayrýca daha küçük gruplar halinde baðýmsýz toplantýlar 
da düzenlediler. Örneðin, jeotermal eðitiminde 25 yýlý 
dolduran Ýzlanda United Nations Üniversitesi, Jeotermal 
Eðitim Programý ve Yeni Zelanda, Auckland Üniversitesi 
Jeotermal Enstitüsünün eski ve halihazýrdaki çalýþanlarý 
ile eski mezunlarý bir araya geldiler. Kongredeki ve bun-
dan önceki kongrelerde sunulan bildirilerin önemli bir 
kýsmýnýn bu iki üniversitenin eðitim ve burs faaliyetleri 
sayesinde gerçekleþtiði de istatiksel olarak kongrede 
ifade edildi. Ayrýca, kongre öncesi ve sonrasýnda ve 
kongre süresince Antalya ve çevresinde sosyal ve kül-
türel etkinlikler de gerçekleþtirildi. Kongre öncesinde 
DEÜ’nin Doðanbey Tesislerinde iki kýsa kurs yapýldý. 

Kongre boyunca, Dünya genelinde ve ülke bazýnda 
jeotermal enerjinin doðrudan kullanýmýna ve enerji Yrd. Doç. Dr. Tahsin BAÞARAN
üretimine iliþkin son verilerin deðerlendirildiði, Teskon 2005 Yürütme Kurulu Üyesi
istatistik verileri içeren birçok sunum gerçekleþtirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi / Mak. Müh. Bölümü

   Rezervuar mühendisliði alt baþlýðý altýnda toplanan 
Pazartesi sabahý, Kültür Merkezi Büyük Salonda, DJK bildirilerde, sayýsal olarak modellenmiþ ve/veya 
2005 Baþkaný James Koenig'in açýþ konuþmasý ile deneysel olarak elde edilmiþ sonuçlarýn deðerlendiril-
baþlayan açýlýþ oturumunu Koenig ile birlikte DJK diði birçok sunum yapýldý. Jeologlar, jeofizikçiler ve 
2005 Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Jeotermal Derneði jeokimyacýlar, kendileri ile ilgili oturumlarda, yaptýk-
Baþkaný Orhan Mertoðlu yönetti. Açýlýþ oturumunda, larý çalýþmalarý sunma fýrsatý buldular. Doðrudan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Dr. M. Hilmi Güler, kullanýmda jeotermal ýsý pompalarý baþlýðý altýnda, 
Çevre ve Orman Bakaný Osman Pepe, Ýzlanda projelendirilen veya uygulanan birçok sunum yapýldý. 
Endüstri ve Ticaret Bakaný Valgerdur Sverrrisdottir Hong Kong'da soðutucu cihazlarýn aþýrý kullanýmý 
bir konuþma gerçekleþtirdikten sonra, Kongrenin dolayýsýyla oluþan “ýsý adasý etkisini” önlemek için 
tamamýna katýlarak Ýzlanda için jeotermalin ne kadar jeotermal kullanýmý ile soðutma projelendirmesi ilginç 
öncelikli ve önemli bir alan olduðunu göstermiþ oldu. sunumlardan biriydi. Jeotermal uygulamalar için 

yazýlýmlarýn sunulduðu birçok bildiri de katýlýmcýlarýn Açýlýþ oturumu sonrasý; Pazartesi öðleden sonra 
ilgisini çekti. Jeotermal enerji ile bölge ýsýtmasý, baþlayýp, Cuma öðleden sonra yapýlan kapanýþ 
seracýlýkta, turizmde ve saðlýkta jeotermal enerji  törenine kadar devam eden teknik oturumlar, Antalya 
kullanýma iliþkin Türkiye'den ve diðer ülkelerden Kültür Merkezindeki iki ve Cam Piramitteki üç farklý 
örnek projelerin sunulduðu oturumlar da salonda gerçekleþtirildi. Her bir salonda, rezervuar 
gerçekleþtirildi. Ayrýca korozyon ve kabuklaþma gibi 

mühendisliðinden ülke güncellemesine, jeotermal ýsý 
problemlerin tartýþýldýðý oturumlar yapýldý. 

pompalarýndan güç üretimine kadar, yirmiden fazla 
29 Nisan Cuma günü kapanýþ seremonisi ve baþlýk altýnda toplanan bildiriler sunuldu. Ayrýca, açýlýþ 
arkasýndan kapanýþ kokteyli ile kongre maratonu oturumu sonrasý, teknik oturumlara geçmeden önce, 
sonlandýrýldý. Endonezya Enerji Bakanýnýn da hazýr Cam Piramit Sergi Salonunda, farklý ülkelerden 45 
bulunduðu kapanýþ seremonisinde, bir sonraki firmanýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen serginin açýlýþý 
kongrenin Endonezya'nýn Bali Adasý’nda yapýlacaðý yapýldý. Ayný mekan, Çarþamba ve Perþembe günleri 
açýklanarak, iki ülkenin jeotermal derneklerinin baþ-saat 15:30'dan sonra poster sunumlarý için de kullanýdý. 
kanlarý arasýnda görev devir teslimi gerçekleþtirildi. 

Kongre sosyal etkinlikleri olarak, açýlýþ ve kapanýþ kok-
Endonezya ve Bali'ye iliþkin bir video gösterisinden 

teyllerinden baþka, Salý akþamý Türk gecesi, Çarþamba 
sonra, Endonezya dans ve müzikleri canlý performans 

akþamý ise Kongre yemeði düzenlendi. Türk gecesin-
ile izlendi. Kongre, 2010’da Bali'de görüþmek üzere, 

de, Mevlevi ve halk danslarý gösterisinden sonra, An-
kapanýþ kokteyliyle tamamlandý. Böylece geniþ 

talya Filarmoni Orkestrasýný, kongre katýlýmcýlarýndan 
katýlýmlý ve baþarýlý bir çok kongre gerçekleþtirilmiþ 

ve jeotermal camiasýnda iyi bilinen Prof. Dr. Ladislaus 
oldu. Emeði geçen herkese teþekkürler.

Dünya Jeotermal Kongresi’nden...

Beþ yýlda bir, farklý bir ülkede 
gerçekleþtirilen Dünya Jeotermal 
Kongresi, 24-29 Nisan 2005 tarih-
leri arasýnda, 83 ülkeden yaklaþýk 
1500 katýlýmcý ile Antalya'da gerçek-
leþtirildi. Sadece on yýl önce, 10 
ülkenin katýlýmýyla yapýlan kongreye 
göre, bugün gelinen noktayý, hem 
jeotermal enerjiye duyulan ilginin 
artýþý; hem de bu alanda Türkiye'deki 
potansiyelin göstergesi olarak 
açýklamak mümkün olabilir. 



Þubemiz Jeotermal Enerji Komisyonu tarafýndan 20 
Nisan 2005 tarihinde gerçekleþtirilen “Tarýmsal 
Üretimde Jeotermal Enerji Kullaným Olanaklarý ve (AB) tarafýndan verilen Eurogap (doðallýk-standart) 

Sorunlarý” konulu söyleþide yeni yasal belgesini de  aldýk. Serada gübre ve hormon gibi katký 

düzenlemelerle jeotermal enerjinin tarým, hayvancýlýk, maddelerinin yerine Hollanda'dan getirilen bambus 

meyvecilik, balýkçýlýk alanýnda kullanýlmasýnýn önünün arýlarýný kullanýyoruz. Bu arýlarla yapýlan döllenme 

açýlmasý gerektiði vurguladý. hem %10 ürün artýþý hem de lezzet saðlýyor. Üretimin 
her aþamasýný mühendis arkadaþlarýmýz denetliyor. 

Yetmiþe yakýn üyemizin katýldýðý söyleþiye konuþmacý 
Uluslararasý standartlarda ilaç kullanýyoruz. Toprak 

olarak  Prof. Dr. Gazanfer Harzadýn (Tartes Tarým 
yerine perlit kullanýyoruz. Böylece topraktaki yabancý 

Ltd. Þti), Hasan Þentürk ( Agrobay Seracýlýk Ltd. Þti.) 
maddelerden, hastalýklardan uzak duruyorsunuz. 

katýldýlar. 
Böylece de %50 verim farký elde ediyorsunuz. 

Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan Þubemiz Jeotermal Topraksýz tarýmda ve gölgeleme sistemi olan bu 
Enerji Komisyonu Baþkaný Cahit Önal ülkemizde seralarda bitkinin ihtiyaç duyduðu sýcaklýðý, ýþýðý ve 
dünya tarým maliyetlerinin üzerinde maliyetlerle  besini bilgisayar kontrollü bir sistemle vererek hem 
tarým yapýldýðýný belirterek; “Ülkemiz jeotermal enerji verimi hem kaliteyi artýrýyorsunuz. 
kaynaklarý bakýmýndan Avrupa'da dördüncü, dünyada 

Almanya, Ýngiltere, Hollanda, Ýtalya, Romanya, Rusya, 
yedincidir. Ülkemizde bu kaynaklar genel olarak 

Ukrayna ve Ýsveç'e ihracat yapýyoruz ve pazar 
elektrik üretiminde ve merkezi sistem konut 

sýkýntýmýz yok. Yurt dýþýndaki alýcýlar bir sonraki yýl 
ýsýtmasýnda kullanýlmaktadýr.  Bu kaynaklarýn 

ürün çeþidini ve miktarý konusunda  yönlendiriyorlar 
zenginliði ile orantýlý farklý ve yaygýn kullanýmýmýz ne 

bizi. Tohumlar Hollanda'dan geliyor. Jeotermal enerji 
yazýk ki yoktur. Son birkaç yýldýr da tarým alanýnda 

ile ýsýtýyoruz seralarý. Giriþ 95° , çýkýþ ise 50°. Çýkýþ 
kullanýmýnda kýpýrdanma var. Ülkemizde tarým 

suyunu ise reenjekte ediyoruz. Dikili'yi jeotermal 
alanýnda uygulanan desteklere raðmen dünya fiyatlarý 

enerji kaynaðý olduðu için tercih ettik. Bizim ýsý 
ile rekabet edebilecek verimlilikte üretim 

giderimiz birçok gider kaleminin ardýndan geliyor. 
gerçekleþtiremiyoruz. “ dedi.

Türk tarýmý bugüne kadar teþviklerle bir yere vara-
Hasan Þentürk Ýzmir Dikili'de, 2002 yýlýnda 120 

madý. Türkiye hýzla modern tarýma geçmek zorunda. 
dönüm, takip eden yýllarda 240 dönüm kapalý alana 

Hollanda coðrafi konumu ve iklim özellikler ile tarým 
sahip toplam 1000 dönümlük arazi üzerine sera 

yapýlacak son ülkedir. Ama modern tarýmdan çok 
kurduklarýný, malzemelerin tamamý; tohumu, çelik 

ciddi gelir elde etmektedir.”
yapýsý, ýsýtma, soðutma, havalandýrma, sulama motor 
ve donanýmlarý  özel olarak seçildiðini söyledi. Hasan Tarým sektörünün modern tarýmla tanýþmasý gerektiðini 

Þentürk seralarýnda gerçekleþtirdikleri üretim ve belirten Þentürk, modern tarýmýn gelirinin turizm 

jeotermal enerji kullanýmý ile ilgili þunlarý söyledi: gelirlerinden çok daha fazla olduðuna dikkat çekti. 

 “Þu anki taleplere baðlý olarak seralarýmýzda modern Söyleþinin ikinci konuþmacýsý Prof. Dr. Gazanfer 

üretim teknikleriyle salkým domates, biber ve salatalýk Harzadýn tarým sektörünün sorunlarýnýn uzun yýllardýr 

üretimi yapýyoruz.  Üretim süreci tamamen bilgisayar ihmal edildiðine vurgu yaparak 1974 yýlýndan buyana 

destekli bir sistemle kontrol ediliyor. Avrupa Birliði Türkiye'de ciddi tohum üretimin olmadýðýný, tohum 
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Jeotermal enerji modern tarýmda

Türkiye’nin umudu olacak

Jeotermal enerjinin tarýmsal 
uygulamalarda yaygýn olarak 
kullanýlmasýnýn önündeki en 
önemli engel, bu alanda yasal 
düzenlemenin henüz 
yapýlmamýþ olmasýdýr. 



lisanslarýnýn yurt dýþýnda olduðunu, jeotermal enerji ile 
tarým yapmak isteyenin bürokratik engeller ile 
uðraþmak zorunda kaldýðýný yaþadýðý renkli 
anekdotlarla anlattý.

Tarým ürünlerinin kurutulmasý ciddi bir ihracat 
kalemi oluþturuyor

Prof. Dr. Gazanfer Harzadýn konuþmasýnda þunlarý 
söyledi: 

“ Bu yýl ihraç edilen 16 bin ton biber aflotoksin 
yüzünden geri döndü. Aflotoksini ürün üzerinden 
atmanýz mümkün deðil. Tarým ürünlerinin kurutulmasý 
ciddi bir ihracat kalemi oluþturuyor. Ama biz de halen 
güneþte kurutuluyor.  Açýk havada kurutmanýn 
yaðmurla ýslanma, aflotoksin ve  temizlik yönünden  
sakýncalarý bulunmakta  ve bu yüzden ürün imhasýna l Gýda Ýþleme
giden büyük kayýplar yaþanmaktadýr. Gýda güvenliði l Su ürünleri yetiþtiriciliði 
ve  insan saðlýðý açýsýndan kurutmanýn hijyen þartlarýna l Hayvan barýnaklarý ýsýtýlmasý
uygun yapýlmasý gerekmektedir.  Bunun da en saðlýklý 

Prof. Dr. Gazanfer Harzadýn konuþmasýna þöyle yolu kurutmada havanýn  uygun derecelerde ýsýtýl-
devam etti.masýdýr. Bu ýsýtmada yakýt kullanýrsanýz maliyetleriniz 

çok yükseleceðinden jeotermal enerji en uygun “Seracýlýkta sýcaklýðýn temini yapýlan masraflarýn 
kaynaktýr. Defne yapraðýný kýþýn kurutmayý baþarýrsanýz yaklaþýk %60'ýný oluþturmaktadýr. Bugün jeotermal 
8,5 dolar  eder, yazýn kurutursanýz 1,5 dolar  ediyor. enerji ile ýsýtýlan sera alaný 357 dekardýr.         Toprak-
Bizler mühendis insanlarýz. Bir fan, bir eþanjör, havayý sýz tarýmla üretim yapan sera alaný 750 dekardýr.
basacaðýnýz tünel ile basit bir düzenekle pekala kaliteli 

Bir dekar seranýn ýsý gereksinimi bulunduðu yere ve 
ürün kurutmak mümkün. Üzüm, incir ve kayýsý 

üretilen bitkiye baðlý olarak 150.000-450.000W/h 
üretiminde dünya birincisiyiz  ama kalite düþük 

arasýndadýr. Jeotermal sularýn pek çoðundaki korozif 
olunca fiyat kýrýlýyor. Kurumaya býrakýlan 110 bin ton 

ve kireç baðlama etkisi nedeniyle  ýsýtýcý borulara 
üzüm geçen yýl yaðmur yaðdý ve çöpe gitti. 

(seralarda ýsýtýcý yüzey olarak kullanýlmaktadýr.) 
Sektörün o kadar ciddi sorunlarý var ki… Bürokrasi doðrudan verilememekte ve plate tipi ýsý eþanjörleri 
herþeyi engelliyor. Bugüne kadar biz mühendisler kullanýlmaktadýr. Ancak 60°C'nin altýndaki sularda 
sadece teknikle uðraþmýþýz. Oysa bu iþlerin ýsýtýcý yüzey olarak et kalýnlýðý 200 mikron olan poli-
politikalarýnýn yapýldýðý, yasalarýn, yönetmeliklerinin etilen borulara jeotermal sular doðrudan verilebil-
hazýrlandýðý süreçlerde de olmamýz gerekiyor. Þimdi mekte ve bu borularda kireç baðlama veya korozif bir 
bunun için çalýþýyorum. Mermer fuarýna KOSGEB çok etki söz konusu olmamaktadýr. Düþük sýcaklýkta 
ciddi destek verir, tarým fuarýnda üstelik onlardan kat kullanýlan  plastik borularýn ýsý iletiminin iyileþtirilmesi 
kat az alanlarla katýlan bizler teþvik alamayýz. Ne için imalatçýlarýn ilgisine gereksinme vardýr.
ÝTO'da ne de EBSO'da meslek komitemiz yok.

Denizli'deki termik santral 27 yýldýr saatte 110 ton, 
1998 yýlýndaki 68 milyon ton olan  bitkisel üretim, 96° suyu menderese akýtýyor. Bu su burada boþa 
2002 yýlýnda 60 milyon tona gerilemiþtir. 2003 akýyor insanlar burada sera yapsýn, suyu kullansýn, 
yýlýndan itibaren tarýmsal ürün dýþ alýmý, dýþ satýmdan soðuduktan sonra  Menderes'e gitsin diyoruz. Bugüne 
fazla olarak gerçekleþmiþtir. 1999-2002 arasý destekler kadar topraklarý kamulaþtýrýlan köylülerin  arazilerinde 
6 milyar dolardan, 1,1 milyar dolara düþürülmüþtür. ne seralar yapýldý ne de bu su deðerlendirildi. Halen 
Avrupa Birliði kýrk yýldýr yýlda ortalama 50 milyar Menderese akýyor bu su.
EURO tarýma destek vererek tarýmýn alt yapý 

Jeotermal enerjinin kullanýmý ile balýk üretiminizi sorunlarýný  çözmüþ ve dünyanýn en büyük tarýmsal 
katlayabilirsiniz, piliç üretiminde kullanabilirsiniz, gýda üretimini yapar hale gelmiþtir.”
sektöründe pastorize ve yýkama amaçlý olarak  

Jeotermal enerjiyi tarýmsal üretimde  nasýl kullanabilirsiniz. Bir an önce modern tarým 
kullanýyoruz? yöntemlerini çiftçiye aktaracak eðitim planlamalarýný 
lSera ýsýtmasý yapmak ve jeotermal enerjinin kullanýmý önündeki 
lÜrün kurutma yasal engelleri kaldýrmak zorundayýz.
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Prof. Dr. Gazanfer Harzadýn ve Hasan Þentürk jeotermal enerjinin  
tarýmda kullanýmýna iliþkin bilgi verdi.



gerektiðini düþünüyoruz. Doðal gaz kullanýmýnýn 
enerji entegrasyonunu öngörerek, planlý bir þekilde 
gerçekleþtirilmesi amacýyla Odamýz, Valilik, 
Büyükþehir Belediyesi,  Ýlçe Belediyeleri, ÝZMÝRGAZ, 
EBSO, ÝZTO, Meslek Odalarý, Üniversiteler'in yer 
alacaðý Doðal Gaz Koordinasyon Kurulunun 
oluþturulmasýný önermektedir” dedi

Odamýzýn, diðer illerimizde gerçekleþtirilen doðal gaz 
uygulamalarýndan önemli bilgi ve deney birikimlerine 
sahip olduðunu belirten Albayrak, ”Doðal gaz iç 
tesisat projelerinin Odamýzdan, Doðal Gaz Ýç Tesisat 
Uzman Mühendis Belgesi Sahibi, Serbest Mühendis 
Müþavir Büro Tescil Belgesi Sahibi üyelerimizce 
gerçekleþtirilmesi gerekmektedir. Bu konuda da çalýþ-
malara çok yönlü katkýda bulunmaya hazýrýz” dedi.

 Kolin Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Veysi Akýn 
Koloðlu  projenin  hayata geçirilebilmesi için 
EPDK'dan 30 Mayýs'ta lisans alacaklarýný söyledi. 
Koloðlu “Bu tarihten sonra ilk 6 ayda çalýþmalara 
baþlamak zorundayýz. 18 ay içinde de ilk  doðal gazý 
vermeliyiz. Tüm çalýþmalarda 5 yýl içinde sona erecek. 
300 milyon dolarlýk bir yatýrým yapýyoruz. Avrupa'nýn 
en ucuz doðal gazýný Ýzmir kullanacak ve her gelir 

Paneli üyemiz ve ÝZTO Baþkan Vekili Bülent Kýrýlmaz 
grubuna uygun ödeme koþullarý oluþturulacak” dedi.

yönetti. Konuþmacý olarak  Enerji Piyasasý Düzenleme 
EPDK adýna katýlan Kaðan Akýn EPDK çalýþmalarý ve Kurulu'ndan Kaðan Akýn, Ýzmir Büyükþehir 
doðal gaz ihalelerini alan firmalarýn gerçekleþtirmek Belediyesinden ESHOT Genel Müdürü Ersu Hýzýr, 
durumunda olduklarý prosedürleri, sertifikalandýrma Makina Mühendisleri Odasý adýna Enerji Çalýþma 
sistemlerini, iç tesisat, daðýtým þebekeleri, servis hatlarý Grubu Baþkaný Oðuz Türkyýlmaz, Ýzmir Ticaret Odasý 
konularýnda yasal yükümlülüklerle ilgili detaylý bilgiler verdi.Meclis Üyesi Ýlhan Açan ve Ýzmir  doðal gaz ihalesini 

alan Kolin Ýnþaat adýna Birol Ensari katýldýlar. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi adýna katýlan ESHOT 
Genel Müdürü Ersu Hýzýr, imar yönetmeliði ile Panelin açýlýþ konuþmalarýný ÝTO Yönetim Kurulu 
kentsel ve konutsal dönüþümler için alýnmasý gereken Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Makina Mühendisleri 
her türlü deðiþikliðin imar yönetmeliðine yansýtýldýðýný, Odasý Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan 
ancak jeotermal enerjinin de konut ýsýtmasýnda Ýzmir Albayrak ve Kolin Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný 
için önemli bir kaynak olduðunu doðal gaz ile birlikte Veysi Akýn Koloðlu yaptýlar. ÝZTO Yönetim Kurulu 
deðerlendirilmesi gerektiðini söyledi. Hýzýr, “Biz bele-Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Ýzmirli sanayicilerin yýllarca 
diye olarak Ýstanbul, Ankara deneyimlerinin Ýzmir'e haksýz rekabet ile uðraþmak zorunda kaldýðýný 
aktarýlmasýnýn önemli olduðunu düþünüyoruz. Bacala-belirterek, “Ýzmir'de nitelikli iþ gücü var. Liman var. 
rýn, kazanlarýn ve kazan dairelerinin dönüþüme uygun Havaalanýnda dýþ hat uçuþlarý açýlýyor. Sanayici için 
olup olmadýðý önceden mutlaka tespit edilmelidir.her þey var.  Doðal gaz ile ilgili ilk çalýþmalar  9 Eylül'e 

yetiþirse Ýzmir ikinci kez kurtulmuþ olacak.” dedi. Eðitim konusunda EPDK'nýn bir takým çalýþmalarý var. 
Makina Mühendisleri Odasý uzun zamandýr üyelerine Doðan Albayrak, “Kentimizde enerji üretim ve  
eðitimler veriyor.  ÝZGAZ'da özellikle okullarýn kapalý tüketiminde dýþa baðýmlý bir enerji kaynaðý olan doðal 
olduðu  yaz aylarýnda semt sakinlerine düzenleyeceði gazýn sektörel kullaným önceliðinin belirlenmesinin, 
toplantýlar  ve görsel - yazýlý basýn aracýlýðýyla kullaným alanlarýnda güneþ, rüzgar, jeotermal vb. 
bilgilendirmeli” dedi.enerji kaynaklarý ile bütünsel olarak deðerlendirilmesi 
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Ýzmir’de doðal gaz uygulamalarýnýn

mevcut durumu ve geleceði tartýþýldý

Ýzmir Ticaret Odasý tarafýndan   
21 Nisan 2005 tarihinde ÝZTO 
Meclis Salonunda  düzenlenen 
“Ýzmir'de Doðal Gaz 
Uygulamalarýnýn Mevcut Durumu 
ve Geleceði” konulu panel yoðun 
ilgi gördü. 



Panelde Kolin inþaat adýna konuþan Birol Ensari  
Ýzmir il merkezi ve çevresinde doðal gaz daðýtým 
sistemi kurulmasý için EPDK tarafýndan 27 Ocak'ta 
yapýlan ihale sonucunda en düþük teklifi verdiklerini 
belirtti. Ensari konuþmasýnda þunlara deðindi:

 “Ýhaleyi 0,12 sent/kilowatsaat gibi rekor bir fiyatla 
aldýk. Bu Türkiye ve Avrupa'da en düþük fiyattýr. 
Teknik, ticari ve hukuki belgelerimizin tamamlanmasý 
için 90 günlük süremiz var. Ýzmir'de doðal gaz daðýtým 
faaliyetlerini yapmak için ÝZMÝRGAZ Þirketini kurduk. 
Bizimle birlikte Limak ve Türkerler firmalarý da 
Ýzmirgaz'a ortak oldu. Ýzmir Büyükþehir Belediyesi de Yani ithal ettiðimiz doðalgazýn /32ünü elektriðe tahsis 
þirkete bedelsiz %10 ortak. Tüm ilçelerde abone etmek ve ürettiðimiz elektriðin %40-45’ni doðalgaza 
merkezleri ve bakým onarým istasyonlarýnýn kurulmasý dayandýrmak dünyanýn  hiçbir ülkesinde örneði 
için çalýþmalarý baþlattýk.  EPDK'nýn Ýzmirgaz þirketine olmayan bir uygulamadýr. 
Haziran ayýnda lisans vermesinin ve bu tarihten sonra 

Türkiye olarak bugün toplam 46 milyar m³ doðalgaz BOTAÞ'tan mevcut doðal gaz A ve B tipi istasyonlarýn 
alým anlaþmanýz var ve bizim tüketimimiz 23.25 milyar devir alýnmasý gündeme gelecek.  Konutlara doðal gaz 
m³. Bu anlaþmalarda “al ya da öde” maddeleri var. verilmesi ile ilgili çalýþmalar,  yaklaþýk 12 ay sürecek 
Hükümet þu anda almadýðý gazýn bedelini ödememek mühendislik ve proje çalýþmalarý baþladýktan sonra, 
için bu maddelerin uygulanmamasý için uðraþýyor. etap etap olacak. Ýlk etapta Ýzmir il merkezi, metrepol 

ilçeler ile Aliaða, Kemalpaþa, Menemen, Torbalý, Tire Odamýz bu yanlýþ politikalara yýllarca karþý çýktý. Þimdi 
ve Menderes ilçelerine doðal gaz arzý saðlanacak. memnuniyetle görüyoruz ki Enerji  ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlýðý bünyesinde de yerli ulusal enerji kaynaklarýna Ýzmir'in  jeotermal kaynaklara sahip olduðunu biliyo-
dayalý enerji politikalarý oluþturulmasý yönünde bir ruz. Ülkenin doðal kaynaklarýnýn ithal enerji kaynak-
takým çalýþmalar var. Yenilenebilir enerji kaynaklarý larý yerine kullanýlabilmesini biz de destekliyoruz. 
yasasý da 2004 yazýndan bu yana gündemde. Umarým Ancak jeotermal enerjinin kullaným olanaðý ýsýtma ile 
meclisten geçer.sýnýrlý olduðundan doðal gazýn alternatifi olarak 

görmüyoruz. Doðal gaz sadece ýsýtma amaçlý bir yakýt Ulusal kentsel gaz daðýtým þebekesi tasarým ve 
türü deðildir. Bugün sanayide yakýt ve hammadde yapým standartlarý ve þartnameleri, ulusal bina 
amaçlý kullanýlýrken, konutlarda ýsýtma, mutfak, sýcak servis baðlantý standartlarý ve þartnameleri, ulusal 
su ve soðutma amaçlarý için kullanýlabilmektedir. Ýzmir bina iç tesisat standartlarý ve þartnameleri EPDK 
doðal gazý soðutma amaçlý kullanan ilk bölge olacak. koordinasyonunda gaz þirketleri, meslek odalarý ve 
Araçlarda LPG yerine doðal gaz kullanýmý için gerekli uzmanlýk örgütlerinin katýlýmýyla hazýrlanmalý ve bir 
çalýþmalarý Ýzmir'de de yapacaðýz.” an önce uygulamaya konulmalýdýr.

Panelde Makina Mühendisleri Odasý adýna konuþan Ýzmirgaz Haziran ayýnda lisansýný alarak çalýþmalarýna 
Dünya Enerji Konseyi Türkiye  Milli Komitesi baþlayacak. Odamýz kendi üyelerine yönelik çalýþmala-
Yönetim Kurulu Üyesi, MMO Enerji Çalýþma Grubu rýný, eðitimlerini sürdürüyor. Biz bekliyoruz ki Ýzmirgaz 
Baþkaný Oðuz TÜRKYILMAZ alternatif birçok yakýta iç tesisat yetki belgesi vereceði kuruluþlarda Odamýzýn 
göre ucuzluðu, kullaným kolaylýðý, stoklama vermiþ olduðu iç tesisat mühendis yetki belgesini 
sorununun olmayýþýnýn Türkiye'de doðal gaza olan arasýn. Çalýþacaklarý þirketlerde Odanýn “Serbest 
talebi hýzla artýrdýðýný, doðal gazýn ilk kullanýma Mühendis Müþavir” belgesine sahip olmasýný arasýn.
baþlandýðý 1987 yýlýnda 522 milyon m³ düzeyinde 

Ýç tesisat firmalarýna yönelik eðitimler yapýlmasý 
olan tüketimin 14 yýl içinde yaklaþýk 40.1 kat artýþla 

gerekiyor. Bu eðitim çalýþmalarý kazan, kombi üreten 
2003'de 20.938 milyon m³'e ulaþtýðýný söyledi. 

firmalar, Ýzmirgaz ve Makina  Mühendisleri Odasý 
Türkyýlmaz konuþmasýnda þunlarý söyledi:

koordinasyonunda yapýlmalýdýr.
“Ancak hýzla artan talebin en büyük bileþenini elektrik 

Ara teknik eleman eðitimi var. Kazan yakacak 
enerjisi üretimi için doðalgaz tüketimi oluþturmuþtur. 

operatörlerin eðitimi var. Kazanlarýn doðal gaza 
2003 yýlýnda Türkiye'nin ithal ettiði doðal gazýn %65'i 

dönüþümünde Odamýzýn bilirkiþilik hizmeti var. 
elektrik üretimi için kullanýlmýþtýr. Ayný yýl Türkiye 

Makina Mühendisleri Odasý tüm bu çalýþmalara 
elektrik üretiminin %45'i doðal gaza dayandýrýlmýþtýr. 

hazýrdýr. Bir bölümünü yýllardýr gerçekleþtirmektedir.”
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Bina iþlev olarak temelde iki ana kýsma ayrýlmýþtýr. 1. Sýhhi Tesisat:

1.Kongre ve Sergi Merkezi: Binanýn temiz su ihtiyacý þehir þebekesinin yanýsýra 
içilebilir kalitede olan yeraltý suyundan da 2.Ýþ Merkezi (3.,4.,5.,6.,7. no.lu bölümler bu kýsýma  
karþýlanmaktadýr. girmektedir)
Binanýn temiz suyu daðýtýmý için bölümlerin iþlevi ve bina Binanýn bu iki ayrý ana bölüme hitap eden birbiriyle 
yüksekliði dikkate alýnarak çeþitli zonlar yaratýlmýþtýr. Bina irtibatlý iki ana giriþi bulunmaktadýr.  Bununla birlikte 
yükseklik olarak üç ayrý zona ayrýlmýþtýr.  bina ortak mahallerinin kullanýmý ile su, elektrik ve her 

türlü merkezi tesisatýn (klima, yangýn vs.) masraflarýnýn 1.zon: -7.50 - +15.10 kotlarý arasýna, 
paylaþýmý da düþünülerek düþey ve yatay çeþitli zonlara 2.zon: +15.10 - +55.10 kotlarý arasýna, 
ayrýlmýþtýr.  Tablo 1 bina içinde yer alan bölümlerin 3.zon: +58.85  kotuna hizmet vermektedir. 
harcamalarýna esas kalemler açýsýndan ayrýlmýþ olduðu 

Binanýn ana sayacý tek olmasýna karþýn bu zonlar zonlar belirtilmeye çalýþýlmýþtýr.
içerisinde ve yine bölüm iþlevleri dikkate alýnarak ara 

Binada tesis edilen tesisatlara iliþkin açýklayýcý bilgiler sayaçlar kullanýlarak bazý bölümlerin su kullaným paylarý 
aþaðýda maddeler halinde bulunmaktadýr. ölçülebilmektedir.  Yukarýda tablodan da görüleceði 

üzere, Show-Roomlar, Kongre ve Sergi merkezi, Ýþ 
Merkezi (4,5,6 no'lu bölümler), Restoran 
su kullanýmlarý ayrý sayaçlarla kontrol 
edilmektedir.

2. Klima Tesisatý:

Binanýn otopark hariç tüm mahalleri 
merkezi sistem klima ile iklimlendirilmek-
tedir. Sistem seçimi yapýlýrken farklý iþlev 
ve çalýþma saatleri olan bina bölümlerinin 
bu ihtiyaçlarýna cevap verecek sistemler 
üzerinde durulmuþtur. Özellikle Ýþ 
Merkezi olarak adlandýrýlan bölümdeki 
ofislerin farklý konfor ve çalýþma saatleri 
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TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 

Tepekule Kongre, Sergi ve Ýþ Merkezi
TMMOB Makina Mühendisleri Odasý'nýn Ýzmir'de yapmýþ 
olduðu bina nazým imar planý geçtiðimiz günlerde Ýzmir 
Büyükþehir Belediyesi Meclisinden geçerek yürürlüðe giren 
Ýzmir'in Yeni Kent Merkezinde yer almaktadýr.  

1998 yýlýnda inþaat ihalesi yapýlarak çalýþmalarýna baþlanan 
bina bir meslek odasýnýn ülkemizde gerçekleþtirdiði en 
kapsamlý yapýlardan biri olma özelliðini taþýyor. Deprem yönet-
meliðine uygun olarak inþa edilen binanýn zemin iyileþtirme 
çalýþmalarýnda 568 kesiþen kazýktan oluþan diyafram duvarý, 
322 adet temel kazýk ile ankraj imalatý gerçekleþtirilmiþtir. 3 
metre kalýnlýðýndaki radye temel 700 ton demir,7000 m³ 
hazýr beton kullanýlarak kesintisiz olarak 72 saatte 
dökülmüþtür.

Makina Mühendisleri Odasý Tepekule Kongre - Sergi ve Ýþ 
Merkezi Ýzmir körfezini tam ortadan gören aks üzerinde yer 
almakta, bu nedenle gerek Ýzmir körfezi açýsýndan gerekse 
arkasýnda yer alan Bornova ilçesi ve çevresi açýsýndan 
önemli bir manzara açýsýna sahip bulunmaktadýr.

M: Münferit     O: Tüm Bina Ortak 

No Bölüm Su Elektrik Klima Güvenlik Yangýn

2 Show-Roomlar   O M M O O

3   Kongre ve Sergi Merkezi O M M O O

4   MMO Ýdari   O M M O O

5   MMO Eðitim O M M O O

6   Bürolar    O M O O O

7   Restoran   O M M O O

Melih YALÇIN - Proje Koordinatörü
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ihtiyacý ile Makina Mühendisleri Önce baþlamýþ olmasýna karþýn, 
Odasý Ýzmir Þubesinin yoðun ve uzun yönetmeliðin yayýmlandýðý tarihten
süreli çalýþma temposuna cevap itibaren yönetmelik hükümlerine 
verecek esnek bir sistem üzerinde uygun hale getirilmeye çalýþýlmýþtýr. 
durulmuþtur.  Ayrýca Ýþ Merkezinden Buna göre binanýn tamamýnda 
farklý bir çalýþma sistemine ve iþleve yangýn algýlama sisteminin yaný sýra 
sahip Kongre Merkezinin ihtiyaçlarýna sprinkler sistemi gerçekleþtirilmiþtir. 
cevap verebilecek hem de iklimlen- Sprinkler sistemi iki ayrý zon olarak 
dirme harcamalarýnýn binanýn diðer çalýþmaktadýr. 
bölümlerinden baðýmsýz hale 

1.zon: -7.50  +15.10 kotu arasýna, getirilebilmesine çalýþýlmýþtýr.
(2 ve 3 no.lu mahaller)

Sonuçta Kongre ve sergi merkezi 
2.zon +15.20  58.85 kotu (4,5,6,7 içerisindeki farklý çalýþma saatlerine 
no.lu mahaller) arasýna hizmet sahip olabilecek bölümlere göre 
vermektedir zonlara ayrýlýp klima santrallarýyla 
Bununla birlikte binada 4 adet iklimlendirilmiþtir. Bunun dýþýndaki 
yangýn merdiveni, 1 adet itfaiye tüm birimler iþlevlerine göre zonlara 
merdiveni, bir adet itfaiye asansörü ayrýlýp Deðiþken Soðutkan Debili 
mevcut olup yangýna ve dumana Klima Sistemi ile iklimlendiril-miþtir. 
karþý korunmaktadýr.Deðiþken soðutkan debili klima 

sisteminin  seçilmesindeki en büyük 4. Güvenlik:
etken klima tesisatýnýn mümkün Binanýn iki ana giriþi olduðunu daha 
olduðu kadar ortak harcamalardan önce belirtmiþtik. Bu iki ana giriþ 
çýkarýlmasý, mümkün olmayan asansör ve ana merdivenin olduðu 
bölümlerde ise (özellikle Ýþ Merke- çekirdekte birleþtirilerek merkezi bir 
zindeki büro katlarýnda) bu sitemin, güvenlik sitemiyle korunmaktadýr. 
çalýþan cihazlarýn devrede kalma Bununla birlikte binanýn tüm koridor 
sürelerine ve cihazýn performansýna ve asansör holleriyle otopark giriþleri 
göre harcadýklarý enerjinin ölçülme- güvenlik kameralarýyla kontrol edilerek 
sine ve dolayýsýyla ücretlendirilme- 24 saat video kaydý yapýlmaktadýr.
sine olanak tanýmasýdýr. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 
Tablo 1’de binadaki klimalarýn Ýþ ve Sosyal Hizmet Binasý Kontrol 
çalýþma durumu görülmektedir. Grubu, Yüklenici ve Proje Danýþman-
Görüleceði üzere Ýþ merkezindeki larý Tablo 2’de yer almaktadýr. 
bürolarýn dýþýndaki tüm birimler Bununla birlikte bu yazýda isimlerini 
klimalarý münferit olarak yazamayacaðýmýz kadar çok mimar 
çalýþmaktadýr. Kat bazýnda ortak ve mühendis bina yapým aþamasýnda 
olarak çalýþan büro klimalarý ise deðerli görüþleriyle projemize katkýda 
deðiþken soðutkan debili klima bulunmuþtur. Ýþ ve Kongre Merkezi-
sisteminin software olanaklarýndan mizin yapýmýnda emeði geçen her 
yararlanýlarak münferit olarak kese, binalarýn yangýndan korunmasý 
ücretlendirilebilmektedir. hakkýnda yönetmeliðe uyumlu hale 

getirilmesinde deðerli görüþlerine 3. Yangýn Tesisatý:
baþvurduðumuz Sn.Prof. Dr. Abdur-Bina yapým çalýþmalarý 26.07.2002 
rahman Kýlýç'a  teþekkür ediyoruz.tarihinde yayýmlanan Binalarýn 

Yangýndan Korunmasý Hakkýndaki Kontrol Grubu:
Yönetmeliðin yayýmlanmasýndan Kontrol Amiri: Gülden KAVUT

Kontrol: Burçin ERGUNDA
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Rakamlarla Makina 
Mühendisleri Odasý 

Tepekule Kongre-Sergi ve  
Ýþ Merkezi

2Bina 29640 m  kapalý alana sahip olup 
aþaðýdaki bölümlerden oluþmaktadýr.

1. Otoparklar: 2 bodrum katta 
2toplam 8.330 m

2. Show-Roomlar: Zemin katta 2 
2

adet Toplam 1200 m  

3. Kongre ve Sergi merkezi: 4 katta 
2 Toplam 7577 m

l 1 adet 1000 kiþilik konferans salonu 

l 2 adet 200'er kiþilik toplantý salonu

l 2 adet 100'er kiþilik toplantý salonu

l 7 adet komisyon odasý
2

l Toplam 4500 m  sergi alaný

4. MMO Ýzmir Þubesi Ýdari Binasý: 
21 kat 850 m

l Yönetim Kurulu Toplantý Odasý

l Yönetim Kurulu Baþkaný

l Yönetim Kurulu Sekreteri

l Þube Müdürü

l Yönetim Sekreteri

l Büro hizmetleri

l Muhasebe

l Teknik Hizmetler

l Basýn ve Halkla Ýliþkiler

l Masa Üstü Yayýncýlýk

l Kongre Düzenleme Birimi 

5. MMO Ýzmir Þubesi Eðitim 
2Merkezi: 1 kat 850 m

l 1 adet 80 kiþilik toplantý salonu

l 1 adet 30 kiþilik toplantý salonu

l 2 adet 20 kiþilik toplantý salonu

l 2 adet 10 kiþilik bilgisayar sýnýfý

l Eðitim Merkezi Yönetim Birimi

l Ýnsan Kaynaklarý Birimi

l Bilgisayar Eðitim Merkezi

6. Bürolar: Toplam 10 katta 80 adet 
2 250 m , 30 adet 100m , toplam 110 

adet büro (tamamý körfez manzaralý)

7. Restoran: Çatý Katý toplam 600 
kiþilik

Ayrýca bu bölümlere hizmet verecek 
bir adet teshin merkezi, bir adet 
elektrik pano odasý, Trafo merkezi, 
Bir adet güvenlik odasý, çeþitli arþiv ve 
depolar yer almaktadýr.

Yukarýdan da görüldüðü gibi bina 
çeþitli fonksiyonlara sahip 7 ayrý 
bölümden oluþmaktadýr. Bu 7 ayrý 
bölüm farklý iþlevleri göz önüne 
alýnarak, hem mimari, hem elektrik 
hem de mekanik tesisat açýsýndan 
çözülmeye çalýþýlmýþtýr.

Ýmalat Cinsi  Proje Grubu   Yükleniciler Proje Danýþmanlarý

Ýnþaat Ýþleri   Ekin Proje (Mimari) Genta A.Þ. Ekin Proje (Mimari) 

Nu Müh. (Statik) Alt Yük. MÞB Ýnþaat Nu Müh. (Statik)

Mekanik Tesisat Eke A.Þ.   Genta A.Þ. Eke A.Þ.

Elektrik Tesisat   Onmuþ Enerji   Mar Elektrik A.Þ. Onmuþ Enerji

Asansör  Onmuþ Enerji   Kone A.Þ. Onmuþ Enerji
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politikalar 
üretilebileceði idi.  
Çevreye duyarlý bina 
tasarýmý aslýnda yeni 
bir konu deðil. Çok 
uzun bir suredir  buna 
iliþkin araþtýrmalar var 
ve çeþitli teknolojiler 
geliþtirilmiþ.  Londra'da,  
Ýngiltere'nin diðer 
yörelerinde ve 
dünyada pilot olarak 
inþaa edilmiþ bina 
örnekleri var. 

Londra'da en iyi bilinen örnek BedZed konut sitesi. 
Ancak nedense bu bilgiler ve teknolojiler günlük 
planlama kararlarýna yansýmýyor. Konut sitesi projeleri, 
ofisler, alýþveriþ merkezleri için bize gelen projeler hala 
geleneksel yapý tasarýmlarý ile sýnýrlý. Bizim 
düþüncemiz ise eðer küresel ýsýnmaya çare arýyorsak Þule Niþancýoðlu'na  geliþtirilen projenin özelliklerini 
ve çevreye verilen zararý en aza indirgemek istiyorsak,  ve Enfield belediyesi olarak çevre ve enerji tasarrufu 
bu iþi sadece örnek bina seviyesinde býrakmamak  ve  konularýnda yaptýklarý çalýþmalarý sorduk. Bir çok 
her türlü planlama kararlarýnýn  temel unsuru yapmak teknoloji ve uygulamanýn günlük hayata geçirilmesi 
gerek idi.  Biz belediye olarak bu konuya el atan ilk noktasýndaki bu pilot uygulamayý aktararak 
belediyelerden biri olduk. Projenin temel hatlarý belediyelerimize bir esin kaynaðý olmasýný diliyoruz.
þunlarý içeriyor: 

Yaþanabilir Kent  Ödülü'nde sekiz ayrý dal var.  Bu 
1. Küresel ýsýnmaya yol açan fosil yakýtlara dayalý dallar örneðin cevre yönetimi, hava kirliliði ve küresel 
enerji kullanýmýnýn azaltýlmasý ýsýnma,  çevreyi dikkate alan finans yatýrým, doðal 

hayatý koruma, fiziksel çevre ve trafik yoðunluðunun 2. Yenilenebilir enerji kullanýmýnýn teþviki 
etkisini azaltmak için projelerden meydana geliyor. Ýlk 

3. Doðal kaynaklarýn israfýnýn önlenmesi
kez bir belediye “Çevreye Duyarlý Bina Tasarýmý ve 
Inþaasý için Kent Planlama Politikalarý” ile bu ödülü 4. Küresel ýsýnmanýn yol açabileceði etkileri mini-

aldý. muma indirmek için tedbirler almak ve su korunumu

Þule Niþancýoðlu proje ile ilgili  þunlarý söyledi: 5. Doðal hayatýn zenginliðinin korunmasý

“Projemizin çýkýþ noktasý,  bina tasarým ve inþaasý, 6. Binaya ulaþým kolaylýðý ve bina çevresinde güvenlik 

bunun çevreye etkileri ve kent planlamasý için ne gibi konularý 
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Ýngiltere’de Yaþanabilir Kent Ödülü

Türkiye’li Þule Niþancýoðlu’na verildi

Yaþanabilir Kent  Ödülü,  
Corporation of London 
tarafýndan, her yýl Ýngiltere ve 
Londra'da Çevreye en duyarlý 
projeleri geliþtiren ve hayata 
geçiren kuruluþlara veriliyor. Bu yýl 
toplam 85 proje yarýþtý 8 ayrý 
dalda. Ýlk kez bir belediye 
“Çevreye Duyarlý Bina Tasarýmý ve 
Inþaasý için Kent Planlama 
Politikalarý” ile bu ödülü aldý. Bu 
projeyi hazýrlayan ekibin baþýnda 
þehir planlamacýsý Þule 
Niþancýoðlu bulunuyor.

Þule Niþancýoðlu

Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi mezunu olan Þule Takmaz Niþancýoðlu, Ýngiltere'de Þehir Planlamasý 
dalýnda yüksek lisans, Ekoloji dalýnda da doktora yaptý. Enfield belediyesi'nde altý yýldýr yaþanýlabilir 
çevre konusunda çalýþmalar yürüten bölümün baþkanlýðýný yapan Niþancýoðlu, þu sýralarda Londra'nýn 
bir diðer belediyesi olan Haringey'de, Kent Planlama ve Ulaþým Politikalarý Müdürü olarak yeni bir 
göreve baþlama hazýrlýðý içinde.

Niþancýoðlu Büyük Londra Belediyesi'ne de danýþmanlýk yapýyor.
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Projemizde yenilenebilir enerji kullanýmý önemli bir Binaya iliþkin her þeyin çevreye bir etkisi var. 
yer kaplýyor. Ancak hemen belirteyim ki bizce en Kullanýlan malzemeden, binanýn nasýl 
önce ele alýnmasý gerekli nokta, enerji kullaným konuþlandýrýlmýþ olmasýna kadar.  
ihtiyacýný azaltmak. Eviniz iyi yalýtýlmamýþsa, çift 

Ýngiltere'de kullanýlan enerjinin yüzde ellisi binalarda camýnýz yoksa,  güneþ ya da rüzgar enerjisi gibi 
ýsýtma, soðutma, ýþýklandýrma, havalandýrma gibi iþler nispeten daha karmaþýk ve pahalý bir sistemi 
için kullanýlýyor.  Küresel ýsýnmanýn büyük bir sorun düþünmenin hiç anlamý yok. Ýlk yapýlacak olan 
olarak önümüzde durduðu bu günlerde binalarda binanýn enerji ihtiyacýný iyi bir tasarým ile minimuma 
enerji korunumu ve fosil yakýta dayalý enerji indirmek.   
kullanýmýný azaltmak çok önemli bir konu.  Ýyi yalýtým, 

Projemiz çok boyutlu. Önce,  çevreye duyarlý bina çift cam, güneþ enerjisinden pasif olarak 
inþaasýný teþvik eden planlama politikalarý geliþtirdik. yararlanabilmek için binayý alana iyi yerleþtirmek  ve  
Bu politika, planlama izni için belediyemize yenilenebilir enerji kullanýmý. Bu arada binalarda 
baþvuranlarýn,  projelerinin çevreye nasýl duyarlý kullanýlan malzemelerin de bir enerji  gideri olduðunu 
olduðunu göstermek üzere  bir çevre etki formunu unutmamak gerek. Yani malzemenin üretimi 
doldurmalarýný gerekli kýlýyor.  Bu formda,  yukarýda sürecinde kullanýlan enerji. Dolayýsýyla üretiminde 

enerji oraný yüksek malzemeler kullanmaktan bahsettiðim  temel  5- 6 baþlýk altýnda sýralanan 

kaçýnmak önemli. önlemler var. Her bir önlem için puan veriliyor. 

Örneðin, bina pasif güneþ enerjisi kullanýyorsa 3 
Binalarda kullanýlan malzemelerin bir diðer önemi de 

puan; yalýtýmý iyi ise 5 puan;  ahþap cam kullanmýþsa 
bunlarýn doðaya zarar vermeyen cinsten olanlarýnýn 

5 puan;  yaðmur suyu tesisatý varsa 2 puan; bisiklet 
seçilmesi. 

parký içeriyorsa 3 puan  gibi. O projeye verilebilecek 
Su israfýný önlemek önümüzdeki yýllarda, yalnýz þu en yüksek puan üzerinden,  eðer %50 puan 
anda kuraklýk çeken ülkeler için deðil,  herkes için de almýþlarsa,  bu projeye geçer notu veriyoruz. Daha 
önemli bir konu halinde gelecek. Küresel ýsýnmanýn üstüne ulaþmýþlarsa,  bu projeleri örnek proje olarak 
yaðýþlara iliþkin  þu türden etkileri olacaðý tahmin gösteriyoruz;  reklamýný yapýyoruz yani !  
ediliyor. Ya yaðýþlar artacak ve yaðmur kýsa sureli ve 

Bu konunun yeniliðini göz önüne alarak ve proje yoðun yaðacaðý için  suyun toprak ve kaya 
sahiplerine yardýmcý olmak için,   çevreye duyarlý tabakalarýnda toplanabilme olanaðý azalacak; ya da  
bina tasarým kitapçýklarý yayýnladýk. Bunu farklý tipte yaðýþlar hepten azalacak ve kuraklýk olacak. Her iki 
binalar için geliþtirdik. Tabi ki,  bir ofis binasý veya halde de su rezervleri yetersiz kalacak.  Ýngiltere'de 
okul için  alýnacak önlemler,  bir villa için ya da bir eskiden yapýlmýþ binalarýn çoðunda 9,5 litrelik sifonlar 
alýþveriþ merkezi için  önereceklerinizden farklý kullanýlýyor. Her sifon çekildiðinde  9,5 litre  temiz ve 
olacak. Bununla yetinmeyip kendi planlama içilecek kalitede su atýlýyor. Halbuki bunlarýn yarýsý 
elemanlarýmýza eðitim verdik. 4.5 litrelik sifonu tercih etse,  bu,  senede yüz 

binlerce litre su tasarrufu demek olur. Her yeni sistemi hayata geçirmekte çekilen sýkýntýlarý 

biz de yaþadýk.  Proje sahipleri ile tartýþtýk;  “ne diye Ýngiltere'de, yenilenebilir enerji kaynaklarý,  rüzgar, 
þimdi yeni formlar dolduruyoruz” , “çevre de nereden  toprakaltý sýcak, güneþ ve  bioenerji gibi uzun bir liste 
çýktý” , “bu bize yeni masraf açacak” , “planlama izni içeriyor. Su anki devlet politikasý enerji sunum ve 
alma süresi uzayacak” diye itirazlar oldu.  Ama inat kullanýmýný bir bütünlük içinde ele almak ve enerji 
ettik ve yavaþ yavaþ bu anlayýþ oturmaya baþladý. kaynaklarýnýn zenginliðini arttýrmak üzerine 
Yatýrýmcýlara diyorduk ki “projenizin gelir ve giderini yoðunlaþýyor. Devlet,  özellikle rüzgar enerjisini öne 
hesaplýyorsunuz, ne kadar kar edeceðinizi çýkarýyor, ancak diðer yenilenebilir enerji kaynaklarýný 
hesaplýyorsunuz. Ama bu projenin  bir çevre bedeli da teþvik ediyor. Önyargýlarýn aksine,  Ýngiltere'de de 

güneþ enerjisinden yararlanmak  ve yaz aylarýnda,  var ve sizden bunu dikkate almanýzý istiyoruz” . 

güneye bakan çatýlara taktýrýlan paneller ile sýcak Üstelik istenilen çok olaðandýþý þeyler de deðil.  Ýlla da  
suyun %90'nýný güneþ enerjisinden temin etmek  her binaya rüzgar türbini takýn demiyoruz.  Her 
mümkün.  Alternatif enerji kaynaklarýnýn kullanýmýna binanýn enerji masrafýný sýfýra indirin diye  ýsrar 
en büyük engellerden biri yüksek maliyet, diðeri ise etmiyoruz,  ki aslýnda bunu,  su anda var olan 
alternatif enerji sistemi takabilecek beceri ve bilgiye teknolojilerle yapmak mümkün. Yapýlabilecek    
sahip tesisatçý eksikliði.   Yakýnda evlerin çatýsýna olanýn yarýsýný bile hayata geçirsek,  bu hem bizim 
takýlacak ufaklýkta,  rüzgar türbinleri de piyasaya hem de gelecek kuþaklar için büyük bir adým  
çýkacak. olacak.”  
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teskon 2005 düzenleme kurulu toplantýsý yapýldý

 

Türk Standartlarý” konulu paneller öncesinde bir 
konferans vermesinin uygunluðuna karar verildi.

Yetkili / Yetkin / Uzman Teknik Eleman Kanunu ve 
Mesleki Tanýnýrlýlýk konulu TMMOB Yönetim Kurulu 
Baþkaný Mehmet Soðancý tarafýndan yönetilecek 
panele Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, MMO, MÜDEK, 
TBMM ilgili komisyon üyeleri (Bayýndýrlýk Komisyonu), 

Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz'ýn AB Genel Sekreterliði adýna konuþmacý davet 
baþkanlýðýndaki toplantýya; Ahmet Eniþ (Oda Yönetim edilmesine, Panel baþkaný ile görüþerek yeni 
Kurulu Sayman Üyesi), Levent Tanrýsever (Kocaeli kurumlarýn eklenebileceðine karar verildi.
Þube), Gürsel Erdemir (Denizli Þube), Nuray 

AB Müzakere Süreçlerinde Tesisat Mühendisliðinin Bozokalfa (Ýzmir Þube), Prof.Dr. Zafer Ýlken (Ýzmir 
Durumu konulu Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Þube)  ve Kongre Yürütme Kurulu Baþkaný Doç. Dr 
Emin Koramaz  tarafýndan yönetilecek panele Barýþ Özerdem, Kongre Yürütme Kurulu Üyeleri 
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, MMO, TSE ve      Ýlhami Tezgelen, Þerif Özsakarya ve Kirami Kýlýnç 
TTMD adýna  konuþmacý davet edilmesine karar katýldýlar.
verildi. 

Toplantýda teskon 2005 hazýrlýk çalýþmalarý ile ilgili 
Kongre'de düzenlenecek sabah toplantýlarýnýn; bilgilendirme yapýldýktan sonra
MMO'nun Tesisat Alanýndaki Yayýn Çalýþmalarýnýn 

Oda Yönetim Kurulu Onayýna sunulmak üzere Deðerlendirilmesi, Tesisat Alanýnda Ara Teknik Eleman 
aþaðýdaki kararlar alýndý: Yetiþtirilmesi ve MÝEM Kurslarý ve Mesleki yetkinlik, 

mesleki tanýnýrlýlýk konularýnda düzenlenmesine karar Kongre kapsamýnda düzenlenecek Jeotermal Enerji 
verildi.Semineri ile Sanayide ve Konutlarda Doðal Gaz 

Kullanýmý, Tasarým ve Uygulamalarý Semineri  katýlým DEK / Dünya Enerji Konseyi ve EPDK/ Enerji Piyasasý 
bedelinin Kongre Delegesi olan katýlýmcýlar için 30.00  Düzenleme Kurulu 'na Kongreyi Destekleyen Kuruluþ 
YTL, Kongre Delegesi olmayan katýlýmcýlar için 60.00 yazýsý yazýlmasýna karar verildi. 
YTL olmasýna, Kongre kapsamýnda düzenlenecek 

Mühendis Makina Dergisinin Eylül 2005 sayýsýnda Psikrometri, Temiz Oda ve Sanayide Buhar Tesisatý 
Kongre Delege Katýlým formunun ilan formatýnda kurs katýlým bedelinin Kongre Delegesi olan 
yayýnlanmasýna karar  verildi. Tesisat Mühendisliði katýlýmcýlar için 20.00  YTL, Kongre Delegesi olmayan 
Dergisinin Kongre tarihine kadar tüm sayýlarýnda katýlýmcýlar için 40.00 YTL olarak belirlenmesine karar 
Kongre Delege Katýlým Formunun ilan formatýnda verildi.
yayýnlanmasýna karar verildi. Düzenleme Kurulu 8 

Kongre kapsamýnda Yürütme  Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ekim 2005 Cumartesi günü dördüncü toplantýsýný 
Abdurrahman Kýlýç tarafýndan “AB Sürecinde Tesisat yapmak üzere çalýþmalarýný tamamladý. 
Mühendisliði  Ýle Ýlgili Avrupa Birliði Standartlarý Ve 

teskon 2005 Düzenleme Kurulu 

üçüncü toplantýsý 18 Haziran 

2005 Cumartesi günü Ýzmir'de 

gerçekleþtirildi. 



denetlenmelidir. 
Üreticiden 
tüketiciye kadar 
olan arz 
güvenirliliði 
saðlayacak 
gerekli 
düzenlemeler yapýlmalýdýr.

l Yeni güç taleplerinin yerli, yeni ve  yenilenebilir 
enerji kaynaklardan saðlanmasýna yönelik 
planlamalara öncelik verilmelidir.

l “Yeni ve Yenilenebilir Ulusal ve Kamusal Bir l
Enerji Politikasý” ivedilikle oluþturulmalý, bu amaçla vazgeçmelidir. Enerji antlaþmalarý ülke çýkarlarý lehine 
öncelikle yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn yeniden düzenlenmelidir.
desteklenmesi için yasal düzenlemeler bir an önce 

l Elektrik enerjisi üretiminde ulusal ve kamusal 
hayata geçirilmelidir.

kaynaklar ile yerli, yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarýna aðýrlýk verilmelidir. Özel olarak elektrik l Bu çerçevede, Mayýs 2005'te kabul edilen 
enerjisi üretiminde genel olarak tüm enerji “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Elektrik Enerjisi 
kaynaklarýnýn temin ve kullanýmýnda, ülke ölçeðinde Üretimi Amaçlý Kullanýmýna Ýliþkin Kanun”da, 
geçerli olacak bir “Master Plan” uygulamasýna TMMOB'ye baðlý ilgili Odalarýn görüþü alýnarak, 
geçilmelidir. yenilenebilir enerji kaynaklarýmýzýn kullanýmýnýn 

özendirilmesine, yaygýnlaþtýrýlmasýna, dýþa   
l Hidrojen enerjisinin en önemli baðlayýcý ve en 

baðýmlýlýðýn azaltýlmasýna ve yerli üretim ortamýnýn 
uygun sentetik yakýt olduðu gözetilerek ülkemizin su 

yaratýlmasýna olanak saðlayacak þekilde düzenlemeler 
kaynaklarý bakýmýndan avantajý da deðerlendirilerek, 

yapýlmalýdýr.
hidrojen enerjisine geçiþ hýzlandýrýlmalýdýr.

l AB uygulamalarýnda 2010 yýlýnda toplam enerjinin l Otomotiv sanayiinde geleceðin yakýtý olan hidrojen 
% 12'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarýndan yakýtýnýn kullanýlmasý ile ilgili olarak AR-GE 
karþýlanmasý, toplam elektrik tüketiminin % 22'sinin çalýþmalarýna baþlanmalý, hidrojen kullanacak içten 
yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayandýrýlmasý yanmalý ve yakýt pillerinin geliþtirilmesi, depolama ve 
hedeflenmektedir. TMMOB ve Odalarca gündeme daðýtým sistemleri üzerine AR-GE (ABD, AB ve Uzak 
getirilen, Odamýzca TBMM'nin Enerji Komisyonuna Doðu'daki benzer sanayilere paralel olarak) faaliyetleri 
iletilen ve yasanýn TBMM Genel Kurulunda yoðunlaþtýrýlmalýdýr.
görüþülmesi esnasýnda bir deðiþiklik önergesiyle 

l Yakýt teknolojilerinde kilit bir önem taþýyacak olan gündeme getirilen % 12'lik hedefin yasa kapsamýna 
BOR potansiyelimizi katma deðere dönüþtürecek alýnmasý yönünde çalýþmalar yapýlmalýdýr. Benzer bir 
politikalar üretilmeli, mevcut çalýþmalar þekilde, yasa yenilenebilir enerji tesislerinin ihtiyacý 
desteklenmelidir. olan makina ve ekipmanlarýn en az % 45'inin yurt 

içinden teminini öngören ve yerli sanayii geliþtirecek l Güneþ enerjisiden yararlanma konusunda yol 
yönde düzenlenmelidir.gösterici ve teþvik edici politikalar uygulanmalý,2010 

yýlýndan itibaren maliyetlerinin düþeceði bildirilen l “Enerji Verimliliði Kanun Tasarýsý”na yönelik 
fotovoltaik piller konusunda AR-GE çalýþmalarý yasama süreçlerinde, TBMM ve ilgili kurumlar, 
arttýrýlmalýdýr. TMMOB ve ilgili baðlý Odalarýn görüþlerini alarak yasa 

ve mevzuatlara yansýtmalýdýr.l Biodizel üretimine ve kullanýmýna yönelik 
çalýþmalara önem verilmelidir. Üretilen biodizelin EN- Sonuç bildirgesinin bütününe 
14214 standartlarýna uygunluðu  ilgili kurumlarca http://kayseri.mmo.org.tr adresinden ulaþabilirsiniz.

Ülkemiz dýþa baðýmlý enerji politikalarýndan 
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Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý

Enerji Yönetimi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Yeni ve Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarý/Enerji Yönetimi 
Sempozyumu Makina 
Mühendisleri Odasý Kayseri 
Þubesi  tarafýndan 03-04 Haziran 
2005 tarihlerinde gerçekleþtirildi. 
Bültenimizde sonuç bildirgesi 
özetine ver veriyoruz.

YENÝ VE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ
KAYNAKLARI, ENERJÝ YÖNETÝMÝ
SEMPOZYUMU
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Ulusal Ýklimlendirme anlaþmalara imza atan ülkemizin, bu anlaþmalarýn 
Sempozyumu ve Sergisi'nde gereklerine uygun hareket etmesi ve sektörün de söz 
(Ýklim 2005) sonuç bildirgesi. konusu soðutucu akýþkanlarý ivedilikle terk etmesi 

insan olmanýn da bir gereðidir. l Mesleki denetimin olmazsa 
olmaz koþulunun "Uzmanlýk ve l Ýklimlendirme projelerinin minimum maliyet ve 
belgelendirme" olduðu maksimum faydanýn esas alýnarak yapýlmasý enerji 
bilinmelidir. Bu anlamda meslek eko-nomisi bakýmýndan da maksimum fayda 
odalarýnýn kuruluþ yasalarýnýn saðlayacaktýr. 
verdiði görev çerçevesinde, kamu yararýna, kamu 

Projeci, uygulayýcý ve teknik uygulama sorumluluðu 
adýna sürdürdüðü üretim ve hizmetlerin kalitesinin 

vasýflarýný taþýyan meslektaþlarýmýzýn kullanacaklarý 
yükseltilmesi amacýyla, mesleki denetim hizmetlerinin 

cihazlarýn satýþ sonrasý bakým-onarým, servis 
önündeki yerel ve merkezi siyasi iktidarlarca konulan 

hizmetlerinin verilmesi gerekliliðini göz önüne alarak 
tüm engeller ve sýnýrlamalar kaldýrýlmalýdýr.

tesisler oluþturulmalýdýr. 
l Ülkemiz tesisat ürün ve malzemeleri açýsýndan bir 

l AB Teknik mevzuatý uyumu çerçevesinde üretici 
ithalat cenneti haline gelmiþtir. Sektöre hizmet veren 

firmalarýmýz yurt içine de ürün arz etmek için 
firmalarýn %94 KOBÝ niteliðindeki firmalardýr. 

belgelendirme hizmetlerini AB test ve belgelendirme 
Sektördeki ihracatýn ithalatý karþýlama oraný %20 

kuruluþlarýna yaptýrmak zorunda kalmaktadýrlar. Bu 
civarýndadýr. Yerli üretimin ulusal ve uluslararasý 

konudaki mühendislik hizmetleri yurt dýþýndan satýn 
rekabet ortamýnda etkinliðinin artýrýlmasý için AR-GE 

alýnmakta, ulusal kalite deðerlendirme kuruluþlarýmý-
ve yüksek üretim teknolojilerine yönelik yatýrýmlara 

zýn oluþturulasý tek yanlý olarak engellenmektedir. 
destek verilmesi devlet politikasý haline getirilmelidir. 

Makina Mühendisleri Odasýnýn iklimlendirme 
l Yerli imalatta yerli ürün kullanma oraný %52'dir. sektörünü yakýndan ilgilendiren makina emniyet 
Yerli imalatta kapasite kullanýmý ise %72'dir. Ulusal direktifi, basit basýnçlý kaplar, gaz yakan cihazlar, sývý 
Sanayi Politikalarýmýzýn olmamasýndan dolayý, ve gaz yakýtlý sýcak su kazanlarý ve basýnçlý ekipmanlar 
firmalarýmýz yüksek oranda ithalata yönelmektedir. konusunda onaylanmýþ kuruluþ olmak için Sanayi ve 
Sektörün pazar hacmi bir milyar dört yüz milyon Ticaret Bakanlýðýna yapmýþ olduðu baþvurular 
civarýndadýr. Bu iç pazar talebini dokuz yüz on milyon ivedilikle sonuçlandýrýlmalý ve desteklenmelidir.
dolara (% 65'i) ithal ürünlerle karþýlanmaktadýr. 

l Ülkemizde bina mekanik tesisatlarýnýn; sýhhi 
Ülkemizde iklimlendirmeye yönelik üretim kararlý bir 

tesisat, ýsýtma tesisatý, iklimlendirme tesisatý, yangýn 
geliþme çizgisi göstermemiþtir. Planlý sanayi politika-

vb. uygulama projelerine uygun olarak yapýlmasýný 
larýnýn olmamasý, ekonomik krizler, tutarsýz ihracat ve 

denetleme ve yapý kullaným izinlerini verme yetkisi, 
ithalat politikalarý, yatýrým mallarý ithalatýnda koruma-

yürürlükteki yasalarla yapý denetim kuruluþlarýna, 
cýlýk faktörüne öncelik verilmemesi ve yatýrýmlarda 

yerel yönetimlere ve mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda 
sektöre öncelik tanýnmamasý baþlýca nedenleridir. 

valiliklere verilmiþtir. Ancak bu süreçlerden meslek 
l Sektörün ilgi sahasýndaki, insan saðlýðý ve yaþamý odalarýnýn dýþlanmasý nedeniyle, bütünlüklü bir 
ile bire bir ilgili hastanelerin, yoðun bakým denetim yapýlamamaktadýr. Bunun sonucunu da 
ünitelerinin, karantina odalarýnýn ve ameliyathanelerin depremlerde de gördüðümüz üzere çok aðýr  bedeller 
hijyenik klima ve soðutma sistemlerinin nasýl olmasý ödemekteyiz. Binalarda tesisat hizmetlerinin bilimsel 
gerektiði hakkýnda yasalarýmýzdaki yönetmelik ve teknik esaslara, saðlýk kurallarýna uygun olarak 
denetim boþluðu acilen giderilmelidir. Makina yapýlmasý; güvenli, çaðdaþ konutlar için yerel ve 
Mühendisleri Odasý bu konu ile ilgili kamusal mesleki merkezi yönetimler ile meslek odalarýnýn 
denetim  yapmaya hazýrdýr. koordinasyon içerisinde   çalýþabilmesi için gerekli 

düzenlemeler yapýlmalýdýr. Ýmar Yasasý ve Yapý l Soðutma sistemlerinde kullanýlan ve küresel 
Denetim Yasasý yeniden düzenlenmelidir. ýsýnmaya neden olan kloroflorokarbon (CFC) ve 

hidrokloroflorokarbon (HCFC)'lu soðutucu Sonuç bildirgesinin tamamýna 
akýþkanlarýn kullanýlmamasý için uluslar arasý http://mmo.org.tr/antalya adresinden ulaþabilirsiniz.

teskon 2005 makina mühendisleri odasý -34-

Ulusal Ýklimlendirme Sempozyumu ve 

Sergisi Sonuç Bildirgesi (25-27 Þubat 2005)



mesleki geliþmenin sürekliliðini 
saðlamak için gerekli çerçeve 
programlar oluþturularak 
uygulanmalý, bu programlar ile 
eðitim seviyeleri yükseltilmeli, 
meslek içi eðitim ve yaþam 
boyu eðitim programlarýna 
gereken kaynak aktarýmý 
yapýlmalýdýr.

Etkinlik, Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde Vali 
4. Bakým Mühendisliði çok bilimli bir disiplin Münir Raif Güney, Özay Gönlüm ve Turan Bahadýr 
olduðundan Makina Mühendisleri Odasý'nýn yaný sýra Salonlarý baþta olmak üzere toplam 5 salonda ve 
baþta Elektrik Mühendisleri Odasý olmak üzere fuayelerdeki sergi alanlarýnda gerçekleþtirilmiþtir. 
TMMOB'a baðlý ilgili diðer Odalarýn katýlýmlarýyla, bilgi Kongre; 20 Kurum ve Kuruluþ tarafýndan desteklenmiþ, 
birikiminin paylaþýmý ve artýrýlmasý saðlanmalýdýr.Kongre boyunca iki ayrý salonda ve toplam 9 oturumda 

26 bildiri sunulmuþtur. Kongre süresince 1 panel, 1 5. MMO, üniversiteler ve sanayi iþbirliðiyle sektörün 

seminer ve 12 kurs gerçekleþtirilmiþtir. Kongre boyunca bilgi gereksinimine, özellikle pratiðe yönelik yayýnlarýn 

düzenlenen sergiye, sektörde ürün ve hizmet üreten arttýrýlmasý çalýþmalarýna hýz verilmelidir.

17 kuruluþ katýlmýþtýr. Kongreyi 600'ü kayýtlý delege 6. Makina-cihaz alýmýnda ve tesis kurarken teknoloji 
olmak üzere, 1000'i aþkýn mühendis, teknik eleman ile seçimine özen gösterilmeli, yedek parça stoðu, iþletme-
üniversite öðrencisi izlemiþ, sergi de yaklaþýk 2000 kiþi bakým talimatlarýnýn Türkçe olmasý, personel eðitimi ve 
tarafýndan ziyaret edilmiþtir. bakým gerekleri gibi konularýn þartname ve 

Oturumlarda, bakým teknolojisi alanýndaki bilimsel ve sözleþmelerde yer almasýna özen gösterilmelidir.

teknik geliþmeler ile AR-GE kapsamýnda sektörde 7. Bakým uygulamalarýnda alýnacak olan ölçüm alet ve 
yapýlan çalýþmalarýn tanýtýldýðý, sektörel yenilik, bilgi ve cihazlar ile bilgisayar yazýlýmlarý, iþletmenin gerçek 
deneyimlerin paylaþýldýðý özgün bildiriler sunulmuþtur. gereksinimlerine ve teknolojik yeniliklere dayanmalý, 

Panelde ise; “Bakým Mühendisliðinin Önemi” konusu bu þekilde kaynak israfý önlenmelidir.

tüm ayrýntýlarý ile ilgili Kurum ve Kuruluþ temsilcilerince 8. Ýþletme ve tesislerde;
tartýþýlmýþ, görüþ ve öneriler paylaþýlmýþtýr. 

Tesislerin faydalý ömrünü arttýrmak; Arýzaya dayalý 
Kongremizde, ayrýca “Buhar Kazanlarý Bakýmýnda 

bakým anlayýþýný terketmek; Bakým maliyetlerinin 
Blöf Sistemlerinin Yararlarý” konulu seminer 

analizini yaparak, bakým ve stok maliyetlerini 
düzenlenmiþ, seminere 91 meslektaþýmýz katýlmýþtýr. 

azaltmak;Bakým birimlerinin görevlerinin etkili ve 
Kongrede 12 farklý konuda kurs gerçekleþtirilmiþtir. 

verimli þekilde planlanmasýna; gerçekleþtirilmesine ve 
Kongre sonucunda aþaðýdaki konularýn kamuoyuna kontrolüne yardýmcý olmak; Bakýmdaki her türlü 
duyurulmasý karar altýna alýnmýþtýr: bilgiye kolay ulaþmak, bakým faaliyetlerini kayýt altýna 

1.Üniversitelerin Makina Mühendisliði bölümlerinde alarak bilgi paylaþýmý saðlamak; Tesis ve donanýmýn 

en azýndan seçmeli ders olarak Bakým Mühendisliði'ne güvenlik ve güvenilirlik çalýþmalarýný kayýt altýna alarak 

yönelik ders programlarý oluþturulmalýdýr. yönlendirmek; Ýþ saðlýðý ve güvenliðine katkýda 
bulunmak; Enerji tasarrufu ve temiz bir çevre 2. Bakým konusunda Makina Mühendisleri Odasý 
yaratýlmasýna katkýda bulunmak; Bakým birimlerinde tarafýndan yapýlan eðitim, seminer, söyleþi ve bu gibi 
talimatlarda teçhizatlarda vs. standartlaþmayý saðlamak çalýþmalar yaygýnlaþtýrýlarak, mühendis ve eðiticilerin 
amacýyla her iþletme ve tesisin kendi bakým yönetim belgelendirilmesi yönünde geliþtirilerek 
sistemini oluþturmasý hedeflenmelidir. sürdürülmelidir.
9. Ýþletmede bakým konusunun sadece bakýmdan 3. Günümüzde eðitimin sürekliliði tartýþýlmaz bir 
sorumlu birimin iþi olarak görülmesi anlayýþý terk konudur. Bu nedenle bakým konusunda çalýþan 
edilmeli, üretim süreçlerinin sorumluluðunu taþýyan mühendis ve ara elemanlarýn bu konudaki teknolojik 
tüm birimlerce sahip çýkýlmalý ve bakým sorumluluklarý geliþmeleri takip edebilecekleri þekilde eðitim 
paylaþýlmalýdýr.programlarý oluþturulmalýdýr. Lisans eðitimi sonrasý 
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II. Bakým Teknolojileri Kongre ve Sergisi

Sonuç Bildirgesi (14 Mayýs 2005)

II. Bakým Teknolojileri Kongresi ve 
Sergisi 11-14 Mayýs 2005 tarihleri 
arasýnda Makina Mühendisleri 
Odasý adýna Denizli Þubesi 
yürütücülüðünde Denizli'de 
gerçekleþtirildi.



TMMOB Makina Mühendisleri Odasý 
KOLTUK KAMPANYASI KATILIM FORMU

oditoryum salonunda bulunan koltuklarýn isim hakký  500 milyon TL/koltuk’dur.
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