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Mak na Mühend sler Odası Antalya Şube'den en son haberler
BU SAYIDA

14. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantımız
tamamlandı

Şubem z 14. Dönem 2. Danışma Kurulu toplantımız, Oda Başkanımız Yunus Yener
ve Danışma Kurulu üyeler m z n katılımıyla gerçekleşt r ld .

Toplantı, Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca'nın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan
Atmaca konuşmasında Şubemizin 14. Döneminde yapılan çalışmalar hakkında genel bir
değerlendirme yaptı. Ardından söz alan Oda Başkanımız Yunus Yener ise Odamız çalışmaları ve
ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yener'in ardından Şube Sekreterimiz Şenay
Demiralay, 6 aylık faaliyet raporunu sunarken, Şube Saymanımız Barış Tuncer ise mali durum
bilgilendirmesi yaptı. Toplantı Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini sunmasının
ardından sona erdi.

Alanya ve Manavgat'ta Tems lc ler m z ve Üyeler m zle b r araya geld k

Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Şube Başkanvekilimiz Devrim Kılıç, Şube
Sekreterimiz Şenay Demiralay ve Şube Müdürümüz Melek Meşhur, Alanya ve Manavgat'taki
üyelerimizle buluşarak yapılabilecek çalışmalar hakkımda fikir alışverişinde bulundular.
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Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrah m Atmaca, Antalya Ekspres Gazetes ç n
Güneş Enerj s le lg l b r yazı d z s kaleme aldı

Güneş enerjisinin en ekonomik ve en yaygın

Bireysel villa çatıları bu sistemler için ideal.

kullanım türünün güneş enerjisi ile sıcak su

Yoğun elektrik enerjisi kullanımı olan sanayi

hazırlama

biliyoruz.

tesisleri ve soğuk hava depoları çatıları da

Sadece 2 adet kaliteli düzlemsel güneş

kurulum için oldukça uygun binalar. Bu

kollektörlü sistemle elde edilecek sıcak su ile

noktada

sistemleri

olduğunu

bir yılda yaklaşık 1000 kWh elektrik, 960 m3
doğalgaz veya çeşitli miktarlarda alternatif
yakıtları tüketmekten kurtulabiliriz.
'Güneşe

Yatırım

Geleceğe

Yatırımdır'

başlıklı 1. Bölümün tamamını okumak için
tıklayınız!

Basında B z!

soğuk

hava

depolarına

dikkat

çekmek isterim. Antalya ve çevresinde yaygın
olan

zirai

üretim

depoculuğunda

ve

soğuk

fotovoltaik

hava

sistemlerin

yatırımcıya hem enerji verimliliği konusunda
hem de üretilen enerjinin şebekeye satılması
konusunda

önemli

avantajlar

sağladığını

ifade etmek yanlış olmayacaktır.
'Güneş Enerjisini Nerelere Kuralım' başlıklı
2.

bölümün

tamamını

okumak

için

tıklayınız!

Şubem z 2021 yılı 1. Dönem Mal
Denet m tamamlandı

Şubemiz 2021 yılı 1. Dönem Mali Denetimi
tamamlandı.

Odamız Yayınlarını onl ne olarak k tap.mmo.org.tr 'den Satın alab l rs n z

