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TTMD 2010 Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 9. Dönem Olağan Genel Kurulu, 21
Mart 2010 tarihinde Ankara Dedeman Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya
TTMD Yönetim Kurulu, Onursal Başkan Celal Okutan, TTMD temsilcileri
ve üyeler katıldı.
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü’nün yaptığı açılış konuşmasının ardından Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Ethem Özbakır seçildi.
Gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla birlikte Cafer Ünlü, 2009
yılına ait faaliyet raporunu genel kurulla paylaştı.

Toplantı sonunda Genel Kurula ve emeği geçen herkese teşekkürlerini
sunan Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Ünlü, yoğun bir gündeme sahip
olan Mayıs ayının ardından gerçekleştirmek istediği planları anlattı.
Ünlü hedefinin, mühendisliğin önemini yatırımcıya anlatmak, bilgi bankası oluşturmak ve kurslar düzenlemek olduğunu ve bu bağlamda Yönetim Kurulu olarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
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Isı Ses Su ve Yangın Yalıtımcıları
Derneği (İZODER), Sivas Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle düzenlenen yalıtım
kurslarının tanıtımı için Büyük
Otel’de gerçekleştirilen basın
toplantısında protokol imzalandı.
Bu çalışma ile Sivas ilinde yapılacak yalıtım uygulamalarında görev alacak kişilerde, İZODER tarafından düzenlenen eğitimlerden sertifika alma
şartı aranacak. 23 Şubat 2010 tarihinde yapılan basın toplantısında, Vali
Vekili Kemal Şahin, “Çıraklık ve Eğitim Merkezi’nde sertifikalı elemanlar
yetiştireceğiz. Bunun yanında talep olursa Halk Eğitim Merkezimiz ve
İş-Kur’da kurslar açabiliriz. Bu çalışmanın ilimiz açısından çok faydalı
olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Belediye Başkanı Doğan Ürgüp
ise, son beş yıldır vatandaşların ısı yalıtımında bir gayret içerisinde bulunduğunu dile getirerek, buna rağmen yalıtım yapılan yerlerde yalıtımın
uygulama metotları, kullanılan malzeme niteliği açısından yeterli bilgi
ve beceriden yoksun olunduğuna dikkati çekti. Çınargil konuşmasında,
15 Mart 2010’da başlayan yalıtım kurslarına yoğun ilgili gösterildiğini,
eğitimlerin Nisan ayında devam edeceğini söyledi ve Türkiye’de bir ilk
olduğunu düşündükleri “yalıtımda sertifikasyon” sürecini başlatmanın
mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Enerji tasarrufuyla ilgili yapılacak
çalışmalara uzman ve müfredatlarıyla katkıda bulunarak sertifikasyon
sürecine destek verecek olan İZODER’in Genel Koordinatörü Ertuğrul Şen
“Binalarda Enerji Verimliliği sağlanabilmesi için örnek projeler ile halkın
bilinçlendirilmesi gerekir. Etkinlik kapsamında İZODER’in hazırladığı 25
bin adet bilgilendirme broşürü de halka dağıtıldı. Ayrıca yalıtım kurslarının yanında mühendislere yönelik seminerler de düzenlenecek” dedi.
Şen, aynı zamanda Sivas Belediyesi ile yapılan iş birliğinin diğer yerel
yönetimler için örnek teşkil edeceğini sözlerine ekledi.
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Cafer Ünlü’nün sunduğu yönetim kurulu faaliyet raporunun ardından,
2009 yılı yönetim kurulu çalışmaları, Genel Kurul tarafından oy birliği
ile ibra edildi. Genel Kurulda, dernek tüzüğüne ait bazı maddelerde
değişiklik yapıldı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB)
20 Şubat 2010 tarihinde
yapılan seçimli genel
kurul toplantısı sonrasında yapılan Yönetim
Kurulu’nda başkanlık görevine yeniden seçilen Adnan İğnebekçili, Türk ekonomisi ve çimento
sektörü için iyimser mesajlar verdi. 2009 yılında çimento ihracatında
sağlanan ‘olağanüstü’ başarı neticesinde sektörün ülke genelinde üretim kaybına uğramadığını söyleyen İğnebekçili, “Özellikle Afrika pazarındaki ihracatın artması ve geleneksel pazarlar olan Irak ve Suriye’deki
talebin büyümesi, çimento ihracat rakamını rekor seviyede artırarak
16,5 milyon ton seviyesine çıkardı” dedi. TÇMB Başkanı Adnan İğnebekçili, geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinin ilk 9 aylık dönemde % 8,4
küçüldüğünü söyledi. İğnebekçili, sektörün ana maliyet kalemini oluşturan yakıt ve elektrik enerji fiyatlarındaki dengesizliklerin kendilerini
en fazla endişelendiren konuların başında yer aldığını belirtti. İğnebekçili, “Yakıt maliyetlerinin düşürülmesi yönünde yerli kömürler için TKİ
ve ithal yakıtlar için Çevre ve Orman Bakanlığı nezdindeki girişimlerimiz ilk meyvelerini verdi ve kullanılan yakıtların fiyat, kükürt oranları ve
ebatlarında önemli sayılacak iyileştirmeler sağlandı” dedi. İğnebekçili,
“Sektörümüzde 2010 yılını toparlanma, 2011 yılını ise yeniden büyüme
dönemi olarak görmekteyiz. 2010 yılı için tahminimiz yurtiçi çimento
talebinin % 2-4 arasında büyüyeceği yönündedir. Önümüzdeki yıllarda,
gelişen konut sektörüne paralel altyapı yatırımlarına da önem verilmesi, ayrıca deprem riskinin yüksek olduğu metropollerden başlayarak,
tüm büyük şehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerine yoğunlaşılması
halinde, hem inşaat hem de çimento sektörünün büyümesi daha sağlam temellere oturacaktır” şeklinde konuştu.

