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Dernek Müdürünün MESAJI
Derneğimiz ve Komisyonlarımızın üyelerine dağıttığımız e-Bültenimizin
ikinci sayısı ile birlikteyiz. Bültenimizi çabuk okunacak şekilde
hazırlamaya gayret ediyoruz. İleride sektör geneline dağıtmayı
planladığımız bültenimiz için görüşlerinizi bildirmeniz bizleri çok
memnun edecektir.
Yönetim Kurulumuz, son iki toplantısını yeni üyelerimiz Heinen
Hopman ve Altherm Klima’da yaptı. Böylece üyelerimizi ziyaret ederek
daha iyi tanıma fırsatı bulduk.
Yönetim Kurulumuzun aldığı önemli kararlara bültenimizde de yer vereceğiz. Yönetim
Kurulumuz, İSKİD’in gelişen etkinliklerini, Derneğin mali kaynakları ve personel yapısı
ile karşılaştırmak üzere çalışmaya başladı. Gerekli raporların hazırlanmasının
ardından, mali ve idari yeniden yapılanma için öneriler masaya yatırılacak.
Yaz mevsiminin üyelerimiz için verimli geçtiğini umar, önümüzdeki sonbaharda
başarılar dilerim.
Hüseyin M. YÜKSEL
Dernek Müdürü
İSKİD TOPLANTI TAKVİMİ
İSKİD toplantılarının tarih, saat ve yerlerini görmek için tıklayınız:
www.iskid.org.tr/toplanti.htm

YENİ ÜYELERİMİZ
Yeni üyelerimizle 69 firmaya ulaştık, Derneğimize hoşgeldiler:
www.karsusogutma.com.tr
KARSU Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
www.spheros.com.tr
SPHEROS Termo Sistemleri A.Ş.
www.onaysan.com.tr
ABS Makina Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti.
İSKİD İSTATİKLERİNDE DÜZELTME
Şubat 2007’de hazırlanan İSKİD Klima Soğutma İstatistiklerinde bir maddi hata tespit
edilmiştir. Mono Split Klima iç ve dış ünite yurt içi satış rakamı 45.000 adet azaltılarak
düzeltilmiştir. Özet istatistiklerimizin düzeltilmiş haline aşağıdaki bağlantılardan
ulaşabilirsiniz. Detay istatistikteki düzeltme, istatistiğe katılan üyelerimize
ulaştırılacaktır.
İSKİD 1998-2006 İstatistiklerini içerir dosyayı yüklemek için tıklayınız.
Please click to download 1998-2006 Statistics of ISKID.

SOĞUTMA GRUPLARI TEKLİF FORMATI
Soğutma Grupları (Chiller) ve Soğuk Oda Soğutma Grupları tekliflerinde müşteriye
seçim yaparken tam ve doğru bilgi verilmesi amacı ile İSKİD bünyesinde kurulan iki
geçici komisyon çalışmalarını tamamladı. İSKİD Yönetim Kurulu, komisyonlarca
hazırlanan teklif formatlarını, firmaların tekliflerinde kullanmasını tavsiye ederek kabul
etti. “Tavsiye Edilen Teklif Formatları”na aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
www.iskid.org.tr/TSTF-02-2007-01_Soguk_Oda_Teklif_Formati.zip
www.iskid.org.tr/TSTF-01-2007-01_SogGr_Teklif_Formati.zip

İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ ve İSKİD ARGE AMAÇLI TEZ SÖZLEŞMESİ
İMZALADI
İTÜ Makina Fakültesi ile İSKİD, öğrenci tezlerinin İSKİD üyesi firmalarda, danışman
öğretim üyelerinin gözetiminde ve ArGe amaçlı yapılmasını sağlamak üzere çerçeve
sözleşme imzaladılar. İTÜ Makina Fakültesi Dekanlığında yapılan toplantıya Dekan
Prof. Dr. Taner Derbentli, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Bakanay ile ÜSİB
Komisyonu üyeleri katıldılar.
Bu sözleşmeye göre İSKİD, yılın belirli dönemleri üye firmalardan bu amaçlı konuları
toplayıp Fakülte'ye bildirecek.
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Gebze İleri teknoloji Enstitüsü ile de benzer işbirliği
sağlamak üzere çalışmalar devam ediyor.
Ağustos ayında İTÜ’de yapılan komisyon toplantısında aşağıdaki önemli kararlar
alındı:
- ArGe amaçlı lisans üstü tezlerin güz döneminde başlaması
- Laboratuar ihtiyacı ve mevcut sistemlerin listelenmesi ve karşılaştırılarak ihtiyaca
uygun olarak geliştirilmesi, TÜBİTAK’tan destek temininin araştırılması
- İSKİD ve sektörün 1. sınıf Makine Mühendisliği’ne giriş dersinde bir konferans ile
tanıtılması, bu öğrenciler ve Tesisat Kolu öğrencilerine teknik geziler
düzenlenmesi, sektöre eleman kazandırma amacı ile İSKİD’in öğrenci kariyer
günlerine katılması

PROF. DR. DOĞAN ÖZGÜR’E İSKİD ŞÜKRAN
PLAKETİ
YTÜ Geleneksel Makina Mühendisliği Mezunlar
Gecesi, 12 Haziran 2007’de YTÜ Vakfı Hisar
Tesislerinde yapıldı. İSKİD Başkan Yardımcısı A. Metin Duruk da geceye İSKİD’i
temsilen katılarak, sektörümüze verdiği üstün hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi
bir plaket ile Hocamıza sundu.

İSKİD İMSAD ÜYESİ OLDU
İSKİD, İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri
Derneği'nin üye oldu ve sektörel dernekler arası
işbirliğinde önemli bir adım daha atıldı.
İMSAD Sektör Derneklerinin birarada yer alacağı bir merkez oluşturma projesine
sahip, İSKİD de bu merkez içinde olmayı hedefliyor. İMSAD hakkında bilgi için:
www.imsad.org

EUROVENT DERNEĞİNİN İSİM, WEB ADRESİ ve LOGO DEĞİŞİKLİĞİ
İSKİD’in 1997’den beri üyesi olduğu Avrupa çapında EUROVENT/CECOMAF Derneği,
ismini EUROVENT olarak kısalttı. Derneğin web adresi ve logosu da yenilendi. Brüksel
merkezli Eurovent Derneği, Paris merkezli Eurovent Sertifikasyon Şirketinin de
kurucusu ve sahibi. İSKİD Üyeleri İSKİD aracılığı ile Eurovent Derneğinin üyesi
sayılıyor. Eurovent Sertifikası ve üçgen logosu ise sertifikasyon programına katılan
firmalar tarafından, logonun yanında sertifikalı ürünler/seriler belirtilerek kullanılabilir.
Eurovent Derneği yeni logosu ve web adresi:

Eurovent Sertifikasyon Şirketi’nden sertifika
almış ürünlerde kullanılabilecek logo ile şirketin
web adresi:

www.eurovent-association.eu

www.eurovent-certification.com

İSKİD Eurovent Komisyonu, evsahipliğini yapacağımız Eurovent 2008 Genel Kurulu
organizasyonu hazırlıklarına başladı, bu anlamda otelin tespit edilmesi ve sosyal
etkinliklerin programlanması çalışmaları sürüyor.
İSKİD "YAZA MERHABA" SOSYAL ETKİNLİĞİ YAPILDI
İSKİD, her yıl düzenlediği "Yaza Merhaba"
sosyal etkinliğini bu yıl 17 Haziran’da
Sapanca'da düzenledi. Örgütlenme ve Sosyal
Faaliyetler Komisyonu'nun organize ettiği
etkinliğe toplam 30 kişi katıldı. Üyeler aileleri
ile birlikte güzel bir hava ve sakin bir
ortamdaki brunch'a katılıp iş dışında bir
ortamda bir arada oldular.

EUROVENT WEB SİTESİ
Eurovent Derneği Web sitesindeki “Buyers Guide” bölümünü biliyor musunuz?
www.eurovent-association.eu/web/eurovent/web/buyers_guide.asp . Buyers Guide,
ürün, ülke ve firmaya göre aranılan ürünün imalatçılarını bulan arama motorudur.
Doğal olarak, bulunan imalatçı firmalar Eurovent üyesi ulusal derneklerin üyesi olan
firmalardır. Erişim herkese açıktır.
İSKİD e-Bülten dağıtım listesine girmek için tıklayınız.
İSKİD e-Bülten eski sayılarını istemek için tıklayınız.
İSKİD e-Bülten’i almak istemiyorsanız tıklayınız.
İSKİD, Hal Yolu Cad., Çayıryolu Sok. No: 5
Bay Plaza Kat: 3, İçerenköy, Kadıköy 34752 İstanbul
Tel: (216) 469 44 96
Faks: (216) 469 44 95
iskid@iskid.org.tr

