
Saygıdeğer Üyelerimiz, 

Göreve başlamış olduğum Nisan 2018 tarihinden itibaren “sınırları aş ufkunu 

genişlet” temasını üstlenerek TIBTD adına gerçekleştirmiş olduğumuz 

faaliyetler özetle sıralanacak olursa;  

 

 

Üye faaliyetleri: 

 

Öncelikle, tüm dernek üyeleri ile birebir iletişime geçilerek üye bilgileri 

güncellenmiştir. Dernek üyeleri ile iletişimi kolaylaştırmak ve iyileştirmek adına 

mevcut olan tibtd@tibtd.org.tr e-posta adresi yeniden aktif hale getirilmiştir.  

 

Dernek üye bilgilerinin “DERBIS” sistemine yüklenmesi süreci başlatılmış ve  

“DERBIS” sistemine yüklenen üye sayısı 314 adete ulaşmıştır.  

 

Göreve gelmiş olduğum Nisan 2018 tarihinden itibaren TIBTD’ne üye olan 

kişilerin sayısı 80 adeti bulmuştur. Kuruluşundan 23 Mart 2021 tarihine kadar 

TIBTD’ne üye olanların toplam sayısı 1195 adete ulaşmakla birlikte, 

ulaşabildiğimiz aktif üye sayısı 500 adet civarındadır.  

 

Dernek Logosu: 

 

Dernek logosu revize edilmiş ve 6 farklı formatta vektörel tasarımı yapılmıştır.  

 

Dernek Rozeti:  

 

Kısaltma dernek adı ve kurulum tarihini içeren vektörel format kullanılarak 

dernek rozeti bastırılmış ve ULIBTK’19 kongresi süresince ücretsiz dağıtılmıştır.  

 

Dernek Kimlik Kartı:  

 

Üye kimlik kartı tasarımı yapılmış olup kongre süresince dernek rozeti ile 

birlikte dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca tüm üyelere dernek rozeti ve kimlik kartını 

içeren doküman gönderimi yapılmıştır.  

 

 

  

mailto:tibtd@tibtd.org.tr


Web sayfası: 

 

Dernek web sayfasının İngilizce yüzü (http://tibtd.org.tr/en/) hazırlanmış ve aktif hale 

getirilmiştir. 1974 yılından itibaren yayınlanmakta olan Isı Bilimi ve Tekniği 

Dergisi’ndeki makalelerin tamamı Pdf formatında web sayfasına yüklenmiştir.  

 

Tanıtım faaliyetleri: 

 

2018 yılından itibaren TIBTD web sayfasının duyurular kısmından güncel 

gelişmeler, Türkçe ve İngilizce, düzenli olarak yayınlanmaya başlanmıştır. 11 

Nisan 2019 tarihinde İngilizce olarak yayın yapan Turkish HVAC News 

kanalında, dernek ve dergi tanıtımına yönelik bir röportaj gerçekleştirilmiştir.  

 

Röportajın Türkçe ve İngilizce tam metni, ayrıca, dernek sekmesi altında 

“Başkandan” linki tıklanarak temin edilebilir. Röportajın amacı, TIBTD’nin 

tanıtımını yapmak, gerçekleştirilen kongre ve basılan dergiler hakkında yurtiçi 

ve yurtdışı kamuoyunu bilgilendirmektir.  

 

2019 yılı Nisan ayında, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde, 

Dernek kurucu başkanları ve editörlerin bir araya geldiği, geçmişin 

değerlendirilmesinin yapıldığı ve geleceğe yönelik görüşlerin alındığı bir 

toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı esnasında, Başkan ve editörler ile canlı 

röportaj yapılmış ve bu röportajlar TIBTD YouTube kanalında yayınlanmıştır.  

(https://www.youtube.com/channel/UCBE3R84v_9ZRWdDhUONF-xg) 

 

2021 yılı Mart ayında, 1995 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 

gerçekleştirilen, ancak maddi yetersizlikler yüzünden basımı yapılamayan 10. 

Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi’ne ait kongre kitapçığının basımı ve 

elektronik yayını gerçekleştirilmiştir. http://tibtd.org.tr/kongreler/10-ulusal-

isi-bilimi-ve-teknigi-kongresi-ulibtk95/   

 

2021 yılı Mart ayında, İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB) 

tarafından gerçekleştirilecek uluslararası reklam çalışmasında kullanılmak 

üzere TIBTD ve Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi (IBTD) bilgileri paylaşılmıştır. Bu 

sayede TIBTD ve IBTD’nin uluslararası platformlarda tanıtımları 

gerçekleştirilmiş olacaktır. 
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Kongre faaliyetleri: 

 
1977 yılından bu yana 42 yıldır iki senede bir ulusal kapsamda düzenlenmekte 

olan Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) Kongresinin 22. si 

(ULIBTK’19), 11-14 Eylül 2019 tarihleri arasında, Türk Isı Bilimi ve Tekniği 

Derneği (TIBTD) (http://tibtd.org.tr/) çatısı altında, Kocaeli Üniversitesi 

(http://www.kocaeli.edu.tr) ve ASHRAE Turkish Chapter (http://ashrae.org.tr) işbirliği ile 

ilk kez uluslararası olarak düzenlenmiştir.  

Kongre isminden “Ulusal” ifadesinin çıkartılarak “Isı Bilimi ve Tekniği 

Kongresi” olarak yeniden düzenlenmiştir. Buna karşılık kısaltma isminin aynen 

muhafaza edilmesi, kurumsal hafızayı muhafaza etmek adına tercih edilmiştir. 

 

Dünya genelinde 15 farklı bölgede faaliyet gösteren ve 132 farklı ulustan 56 

binden fazla üyesi bulunan ASHRAE’nin üye ağı kullanılarak bu ortak kongrenin 

uluslararası arenada tanıtımı yapılmıştır. Kongrede davetli konuşmacı olarak 

ASHRAE Distinguished Lecturer (DL) Drury Crawley ağırlanmıştır.  Bunun yanı 

sıra, kongreye Region-at-Large (RAL) bölgesi (https://ashraeral.org/) ve Avrupa 

ASHRAE (https://ashrae.eu/) öğrenci kollarından öğrenci üyeler davet edilerek Türk 

öğrenciler ile buluşması sağlanmıştır. Kongre süresince, öğrencilere ve genç 

mühendislere yönelik sertifikalı ücretsiz eğitimler (BIM, CYPE ve REVIT) 

düzenlenmiştir. “Science and Technology for the Built Environment” dergisi ile 

yapılan anlaşmaya istinaden kongrede sunulan 15 bildirinin makale olarak 

basımı gerçekleştirilmiştir.  

 

Kongrenin duyurulması kapsamında, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren 

bilimsel dernek ve araştırma merkezleri ile iletişime geçilmiştir. Kongre 

tanıtımına yönelik olarak 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir’de 

gerçekleştirilen TESKON-2019 Kongresi ve SODEX fuarında TIBTD ve 

ULIBTK-19 tanıtım faaliyetleri kapsamında firmalar ile birebir görüşmeler 

yapılmıştır.  

 

Kongre tanıtımına yönelik olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

(https://www.tobb.org.tr) İklimlendirme Meclisi’nin 13 Aralık 2018 tarihinde İstanbul 

binasında gerçekleştirmiş olduğu toplantıda kongre tanıtım sunumu 

gerçekleştirilmiştir. Toplantıya iklimlendirme sektörünü temsilen sanayi 

firmaları, kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 35 adet üst düzey temsilci 

katılmıştır. Bu vesile ile üniversite – sanayi birlikteliği güçlendirilmiş ve kongre 

için sponsor temin edilmiştir. 
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2020 yılında, 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi’nin düzenlenmesine yönelik 

olarak Gaziantep Üniversitesi ile bir protokol imzalanmıştır. Bu kapsamda 

yürütülen faaliyetler doğrultusunda, kongre tanıtımına yönelik broşürler 

hazırlanmış ve TIBTD http://tibtd.org.tr/kongreler/23-isi-bilimi-ve-teknigi-

kongresi/ ve kongre web (http://ulibtk2021.gantep.edu.tr/index.php/) 

sayfaları ile sosyal medya üzerinden yayını gerçekleştirilmiştir. Bu tanıtım 

faaliyetleri sonucunda, 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’21)’ne 

gönderilen özet sayısı rekor seviyeye ulaşarak 387 adet başvuru 

değerlendirmeye alınmıştır. ULIBTK’17 bildiri sayısına kıyasla %100’den fazla 

artış elde edilmiştir. 

Kongreye sunulan bildirilerden seçilen 30 adedi SCI ve SCI-Expanded 

kapsamında taranan dergilerde, 150 adedi ise Tr-Dizin Kapsamında taranan 

dergilerde yayınlanmasına yönelik anlaşmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, 

ASHRAE’nin bir yayını olan “Science and Technology for the Built 

Environment” dergisi ile anlaşma yapılmış olup minimum 15 adet bildiri için bir 

“özel baskı” gerçekleştirilecektir. 

 Katılımcı 
Sayısı 
 
 
(Adet) 

Bildiri 
Sayısı 
 
 
(Adet) 

REVIT 
Katılımcı 
Sayısı 
 
(Adet) 

CYPE 
Katılımcı 
Sayısı 
 
(Adet) 

BIM 
Katılımcı 
Sayısı 
 
(Adet) 

ASHRAE 
Öğrenci 
Katılımcı 
Sayısı 
(Adet) 

Yabancı 
Bildiri 
Sayısı 
 
(Adet) 

Yabancı 
Katılımcı 
Sayısı 
 
(Adet) 

ULIBTK-21  387     11  

ULIBTK-19 500 263 30 30 30 35 20 29 

ULIBTK-17 300 182 ------ ----- ----- ----- ------ 3 

 

 

 

http://tibtd.org.tr/kongreler/23-isi-bilimi-ve-teknigi-kongresi/
http://tibtd.org.tr/kongreler/23-isi-bilimi-ve-teknigi-kongresi/
http://ulibtk2021.gantep.edu.tr/


İşbirliği faaliyetleri: 

 

2018 yılında, ASHRAE Turkish Chapter ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 

(TTMD) ile bir iş birliği protokolü imzalanmış ve uygulamaya konulmuştur. 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 2019 yılında İzmir 

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen TESKON kongresi 

ve SODEX fuarına TIBTD olarak destek sağlanmıştır. 2019 TESKON 

kongresi’ne 35 kişilik bir öğrenci grubu ile katılım sağlanmış, TIBTD standı 

açılarak Isı Bilimi ve Tekniği Dergisinin tanıtımı yapılmış ve ücretsiz dergi 

dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı haziran ayında gerçekleştirilecek olan 

TESKON kongresine destek olmaya devam edilmektedir.  

Dergi faaliyetleri:  

 

1978 yılından bu yana basılı dergi formatında yayınlanan “Isı Bilimi ve Tekniği 

Dergisi”nin 2019 yılı itibarı ile hem basılı hem de elektronik ortamda yayın 

hayatına devam etmesi için e-ISSN: 2667-7725 numarası alınmıştır. Online 

dergilerin derlenmesine yönelik Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından 

geliştirilen EYDeS sistemine üye olunmuştur.  

 

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi’nin 2020 yılı 40. Cilt 2. Sayısından itibaren 

yayınlanan makalelere DOI numarası verilmeye ve yazarların ORCID 

numaraları eklenmeye başlanmıştır.  

 

 

Selam ve Saygılarımla  

 

 
30.03.2021 

 
 
 

 
Atilla Bıyıkoğlu 

Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD) Başkanı 

 

 


