TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
Turkish Society of Heating, Ventilating, Air-Conditioning & Sanitary Engineers

TTMD
Tesisat Mühendisliğinin ve topluma verdiği hizmetlerin gelişmesi için 1992 yılında kurulmuş olan Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği, günümüzde birbirinden farklı disiplinlerden profesyonellerin ortak
amaçlar için buluştuğu önemli bir sivil toplum kuruluşudur.

Amacımız
TTMD’nin amacı; öncelikle profesyonel hizmet veren meslektaşlarımızla, yeni mezun mühendisler ve
bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin uygulama alanındaki eğitimlerine, araştırmalarına, bilgi ve
teknoloji transferine katkıda bulunmak, gerekli iletişim ve tartışma ortamını sağlamak, üniversitelerin
ve araştırma kurumlarının mesleğimizle ilgili araştırmalarına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi
işbirliğini geliştirmektir.
Tesisat sektörü ile ilgili doğru ve çağdaş bilgiler içeren “El Kitapları”nın yayımlanması ve “Uygulama
Kurallarının kararlaştırılması da temel hedefler arasındadır. Bunların daima güncel tutulması ise
dinamik, ilgili ve sürekli işleyen Komite ve Komisyonlarca gerçekleştirilmektedir. TTMD mesleği
uygularken; ülkemizin gelişimine katkıda bulunmakta, zamanının % 80-90’ının geçirildiği binalarda
sağlıklı, güvenli, hijyenik, konforlu yani yaşanabilir ortamlar yaratmakta, doğanın imkanlarını da
kullanarak enerji ve çevreyi koruyan çözümler üretmekte ve bu amaçlar doğrultusunda dayanışmakta,
diğer meslek ve uzmanlık grupları ile eşgüdüm içinde çalışmaktadır.

Üyelere Sağlanan Ayrıcalıklar
Sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren TTMD üyeleri;








Düzenlenen eğitim seminerlerine, uluslararası sempozyum ve kongrelere katılmaya,
TTMD ücretli hizmetlerinden (eğitimler, kitaplar, sempozyum,..) üyeye özel şartlardan
yararlanmaya,
Dernek aracılığı ile öncelikle REHVA, ASHRAE ve işbirlikleri kurulmuş diğer uluslararası
kuruluşların üyeleri için sunduğu olanaklardan yararlanmaya,
REHVA, ASHRAE, ISHRAE yayınlarını alırken ve tüm faaliyetlerine katılırken bu kurumların üye
şartlarından yararlanmaya,
Gerektiği anda dokümantasyon merkezimizden teknik bilgi desteği almaya,
‘TTMD Dergisi” ile mesleğimizdeki gelişmeleri ve sektörümüzden haberler almaya,
Yayımlanan kitaplardan üye şartlarıyla yararlanmaya hak kazanırlar.

Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma (IEA SHC TCP), Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve
Topluluklarda Enerji (IEA EBC TCP) ve Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama ile Enerji Tasarrufu (IEA
ECES TCP) Teknoloji İşbirliği Programları Çalışma Gruplarında da görev alabilirler.
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TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU

Kimlik Bilgileri

Ad- Soyad :
2 Adet Fotoğraf

TC Kimlik No:
Baba Adı

:

Anne Adı

:

Cinsiyeti

:

Kadın

Erkek

Doğum Yeri / Tarihi :
Uyruğu

:

Kan Grubu :

İletişim Bilgileri
İşyeri Adı

:

İşyeri Adresi:

İş Yeri :
Ev Adresi

Kamu

Özel

:

Telefon
İş:

Ev:

Mobil:

E- posta :
Mesleki Ünvan:

Bestekar Cad. Çimen Apt. No:15/2 Kavaklıdere, Ankara Tel: +90 312 419 45 71 Faks: +90 312 419 58 51 ttmd@ttmd.org.tr

Eğitim Bilgileri
Mezun olduğu okul:
Mezun olduğu yıl :
Yüksek lisans yapılan okul:

Yüksek Lisans yılı:

Doktora yapılan okul:

Doktora yılı:

Uzmanlık konusu:

Üyesi olunan diğer kuruluşlar (Üstlenilen sorumluluklar, tarih vb.):

Referanslar
Dernek üyelerimizden iki kişinin referans gösterilmesi rica olunur.
ADI / SOYAD

ADRES

TEL

1.
2.

Derneğimizde gönüllü çalışmalarınız için tercih ettiklerinizi lütfen işaretleyeniz, hangi komite, temsilcilik
veya teknoloji işbirliği programında görev almak istediğinizi yanına belirtiniz.
o Komitelerde görev almak
o Temsilciliklerde görev almak
o IEA Teknoloji İşbirliği Programlarında görev almak
o Çevirilerde görev almak
Diğer _________________
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Üyelik Aidatları :
BANKA HESAP BİLGİLERİ
Hesap Adı : Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Iban no : TR36 0006 4000 0014 2010 4732 06
Hesap no : 473206
ÜYE KREDİ KARTI BİLGİLERİ
Kredi Kartı No. __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __

Geçerlilik Süresi : _____________________________________________
(Bu bölüm yıllık aidatlarının kredi kartı ile ödenmesi için doldurulmalıdır.)

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme
 TTMD üyeliğim kapsamında vermiş olduğum kişisel verilerimin işlenmesiyle ilgili KVKK
kapsamında aydınlatıldığımı, tarafıma bilgi verildiğini beyan ederim.
 Dernek üyeliğime ilişkin bilgilerimin KVKK kapsamında ve dernek ana tüzüğü ile sınırlı olmak kaydı ve
şartıyla sınırlı olarak işlenmesine ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum.
 Dernek üyeliğimin TTMD’ ne ait: www…………. Adresli web sitesinin “Üyeler” sayfasında duyurulmasına
izin veriyorum. TTMD’ nin ücretli/ücretsiz hizmet ve etkinliklerinden, dernek faaliyetlerinden ve
sektöre ilişkin gelişmelerden haberdar olmak istiyorum.



Türk Tesisat Mühendisleri Derneğine Asil Üye olmak istiyorum. Dernek Tüzüğüne uygun
hareket edeceğimi ve derneğin tayin edeceği aidatları zamanında ödeyeceğimi taahhüt
eder, gereğini arz ederim.
İmza

Tarih

YÖNETİM KURULU ONAYI
Kabul Tarihi :
Üye No :
Aday Asil üye olarak derneğe kabul edilmiştir.
Başkan

Yönetim Kurulu Adına
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TTMD Üyelik Ayrıcalıkları
Bunları biliyor muydunuz?
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, değer yaratırken Üyelerine
özel ayrıcalıklar da sunmaktadır.
1- Üyelere Özel Avantajlar
• TTMD Yayınları: TTMD Üyeleri, TTMD’nin bünyesinde bulunan özgün yayınlara indirimli sahip olabilmektedir.
• Ücretli Eğitimler: Türkiye’de sadece TTMD’nin eğitimini verdiği Alarko Carrier HAP Eğitimi TTMD Üyelerine indirimli olarak
verilmektedir. Başta İstanbul olmak üzere TTMD Temsilciliklerinde 70’in üzerinde düzenlenen kurslarda 500’ün üzerinde mezun,
hem program bilgisine, hem de programın ömür boyu kullanım lisansına sahip olmuştur.
• ISK SODEX Fuar Alanı: Türkiye’nin ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma ve güneş
enerjisi sistemleri alanlarında en büyük fuarı olan ISK SODEX iki yılda bir TTMD’nin eş organizatörlüğünde düzenlenmektedir. Bu
fuara katılmak isteyen TTMD Üyeleri, fuar alanındaki stantlarda indirime sahip olmaktadır.
• TTMD Sempozyumu: İki yılda bir gerçekleşen Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nda TTMD Üyelerine özel
kayıt şartları sağlanmaktadır.

2- Teknik Bilgi Paylaşımı
• Seminerler: Bilgi paylaşımı ve eğitimi kendisine kuruluş amaçlarından biri olarak belirleyen TTMD, 15 ayrı Temsilciliğinde
düzenli olarak eğitim seminerleri vermektedir. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu seminerler, TTMD üyelerini ve tüm sektör
paydaşlarını bir araya getirme şansı yaratmaktadır. TTMD Üyeleri seminerlerden sürekli haberdar olurlar.
• TTMD Sempozyumları: TTMD düzenli olarak her iki yılda bir "Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu" düzenleyerek alanında uzman çok sayıda bilim insanını ve sektör paydaşını bir araya getirmektedir. Sempozyuma gönderilen bildirilerin,
uluslararası akademik hakem heyetinden geçmesiyle en sağlıklı ve kaliteli bilgilerin sektöre ulaşması sağlanır.
• Çalıştay: Yılda bir farklı tema ile düzenlenen çalıştaylarla, ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri sorgulanmakta; sektöre,
politika yapıcılara ve karar vericilere katkı sağlayıcı somut çıktılar üretilmektedir. Elde edilen sonuçlar her yıl üyelerle ve sektörle
paylaşılmakta, bu sayede farkındalık ve sürdürülebilir bilgi üretimi sağlanmaktadır.
• TTMD Yayınları: TTMD kuruluşundan günümüze çok sayıda basılı kitap ve dergi yayımlamıştır. Alanında uzman isimlerin
yazdığı özgün ve çeviri kitapların yanı sıra TTMD, dergisi ile sektörün gelişimine katkıda bulunmaktadır. 2019 yılı itibariyle TTMD
Dergisi, e-dergi formatında çağın gereklerini karşılayacak şekilde yayımlanmaya devam etmekte; eğitici makaleler ve dergi
ekleriyle bilgi paylaşmaktadır. Uluslararası işbirliği sürdürülen ASHRAE ve REHVA Yayınlarının tercümeleri TTMD tarafından tesisat
sektörüne kazandırılmıştır. TTMD üyeleri tüm bu yayınlara öncelikli ve indirimli sahip olmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir’deki
TTMD ofislerinin yanı sıra bu yayınlara web sitesi üzerinden de erişilebilmektedir.

4- Komiteler
TTMD Üyeleri birçok komite içinde görevler üstlenerek bilgi üretimine katkıda bulunabilir. Hali hazırda çalışmalarını sürdüren,
Bina Enerji Performansı Simülasyonları (IBPSA Türkiye), Dijitalleşme, Enerji Mühendisliği (AEE Türkiye), Enerji Depolama ve Isı
Pompası, İç Çevre Kalitesi ve Commissioning Teknik Komitelerinde yer alan Üyeler, dernek içinde daha etkin görevler üstlenebilir.
Komiteler hakkında geniş bilgi, TTMD web sitesinde yer almaktadır.

4- Dijital Yaşam
• TTMD Portal: Dijital çağı yakından takip eden TTMD, Üyeleri ile olan iletişimini TTMD Portal üzerinden sağlamaktadır. Portala

TTMD Üyelik Ayrıcalıkları
giriş yapan TTMD Üyeleri, TTMD’nin dijital veri arşivine ulaşabilir, TTMD Dergilerini elektronik
ortamda okuyabilir, geçmiş dönemlere ait seminer sunumlarına erişebilirler. TTMD Temsilciliklerinde günümüze kadar yapılan yüzlerce seminerin sunumu, yalnızca TTMD Üyeleri için arşivlenerek portal üzerinden paylaşıma açılmıştır. Ayrıca TTMD Üyeleri; portalda bilgilerini güncelleyebilir,
aidat, vb. gibi işlemleri de yapabilir. https://portal.ttmd.org.tr
TTMD Sosyal Medya Hesapları: Çağımızın etkili iletişim yolu olan sosyal medyada TTMD’yi
takip ederek en güncel haber, etkinlik ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. TTMD’yi Facebook,
Instagram, Linkedin, Twitter ve Youtube üzerinden “ttmdtr” rumuzu ile takip edebilirsiniz.

• TTMD Web Sitesi: Sürekli güncellenen içerik ve haberleriyle TTMD web sitesini takip edebilir, TTMD e-dergisine ulaşabilirsiniz. TTMD geçmiş dönem tüm dergileri pdf olarak web sitesinden ücretsiz yayımlamaktadır. http://ttmd.org.tr/
• TTMD Youtube Kanalı: 50’den fazla video ve 75 saatten fazla içeriğin yer aldığı Kanalımızda; 2014-2016-2018 yıllarına ait
TTMD Sempozyum görüntüleri, 2017-2018-2019 Çalıştayları, TTMD Eğitim seminerleri, toplantılar ve 25.Yıl Galası gibi çok sayıda
video izlenebilmektedir. TTMD, YouTube Kanalı ile geçmiş ve gelecek görsel arşivini sektörün yararına sunmaya devam etmekte
ve sürekli yeni içerikler ekleyerek güncellemektedir.

5- TTMD Sosyal Ağ
Tesisat sektöründe öncü ve çatı dernek olan TTMD, sosyal etkinliklerinde çok sayıda saygın ve nitelikli meslektaşını bir araya
getirmektedir. Bu sayede sosyal ağınız ve mesleki çevreniz genişleyerek yeni işbirlikleri geliştirme fırsatını yakalayabilirsiniz.
TTMD her yıl geleneksel hale getirdiği “Boğaziçi Buluşması”, “Yeni Yıl Kutlaması”, “Bowling Turnuvası” gibi etkinliklerle üyelerine
sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda sosyal bir aile ortamı da sunmaktadır.

6- Uluslararası İlişkiler
IEA, REHVA, CLIMAMED, ASHRAE vb. uluslararası bağlantılar: TTMD, ASHRAE (American Society of Heating and Refrigeration Engineers), ISHRAE (IndianSociety of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), PHVACR (Pakistan HVACR
Society) ile işbirliği içinde olup, 2005 yılında REHVA (Federation of European Heating and Air Conditioning Association) ve 2009
yılında CLIMAMED (Joint Organization of HVAC&R Associations of France, Italy, Portugal, Spain) üyesi olmuştur. Uluslararası
Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma (IEA SHC TCP), Uluslararası Enerji Ajansı Binalarda ve Topluluklarda Enerji (IEA EBC TCP) ve
Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama ile Enerji Tasarrufu (IEA ECES TCP) Teknoloji İşbirliği Programları Çalışma Gruplarında
da görev alabilirler. İşbirliği kurulmuş uluslararası kurumların üyeleri ile işbirliklerini geliştirmek mümkün olduğu gibi; üyeleri
için sunulan olanaklardan, yayınlarını alırken ve faaliyetlerine katılırken bu kurumların üyeleri gibi TTMD Üyeleri de yararlanabilmektedirler.

7- TTMD E-Dergi ve Duyurular
TTMD e-dergisi ve düzenli olarak yaptığı duyurular ile Üyelerini bilgilendirmekte; Derneğin etkinliklerinden ve sektörü ilgilendiren gelişmelerden Üyelerini haberdar etmektedir.

8- AB Projeleri
TTMD çok sayıda AB projesi tamamlayarak yeni proje çalışmalarını sürdürmekte, bu sayede bilgi üretimi ve transferi için en doğru
adımları atarak sektörü ileri taşımaktadır. Projelerde uzmanlıkları çerçevesinde Üyelerimiz de görev alabilmektedir.

