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Değerli Okurlarımız,

Mart ayında ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana, hepimizin ana gündem 
maddesi, virüs ve virüsün hayatımızda meydana getirdiği değişiklikler oldu. 

Son yıllarda Dünya Ekonomisi gerek sosyo-politik gerekse de sosyo-ekonomik birçok 
gelişmeye sahne olurken, COVID-19 salgını ile birlikte küresel piyasalar daha karmaşık 
ve dengelerin daha sert değiştiği bir yapıya büründü. Tüm sektörlerde, büyük küçük 
birçok işletme salgın ile meydana gelen ekonomik daralmadan olumsuz etkilendi. 
Birçok işletme süreç içerisinde meydana gelen ekonomik iniş çıkışlardan korunmak 
için ticaretlerinde yapısal değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Salgının en korkulan 
boyutu ise tabi ki işsizlik oldu. 

Sosyal ve ekonomik olumsuz birçok sonucu olan COVID-19 salgını küresel piyasaların ne kadar kırılgan 
olduğunu malesef ki net bir şekilde gözler önüne serdi. Ekonomik kaygılar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de yeni normal hayata geçiş adımlarının hızlı bir şekilde  atılmasına sebep oldu. Tüm sektörleri etkisi altına 
alan COVID-19 salgını nedeniyle, bu günlerde hepimiz, yeni dünya düzeninde daha fazla rol alabilmek ve 
bu süreci doğru yönetmek için çaba sarf ediyoruz. Sektörel kurum ve kuruluşlar salgının etkileri ve bulaş 
riskini en aza indirebilmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen değerli çalışmaları derneğimizin 
iletişim kanalları ve her zaman özenle hazırladığımız ESSİAD e-bülten ve Soğutma Dünyası Dergi’sinde siz 
değerli okularımıza sunmaya çalışıyoruz. E-bültenimizin bu sayısında üyelerimizden güzel yatırım haberleri, 
hem EHİS hem de sektörümüzün alt bileşenlerinden olan İnşaat Sektörünün önde gelen kuruluşlarının 
gerçekleştirdiği faaliyet ve mevcut durum analizlerini paylaştıkları raporlar hakkında haberleri paylaştık.

Bu süreç hepimize gösterdi ki en değerli servetimiz "TEMİZ BİR DOĞA". “Yeni Normal”, “Kontrollü Sosyal 
Hayat”... Terim ne olursa olsun en büyük görev yine biz insanlığa düşüyor. Bilinçli olalım, kurallara uyalım, 
kendi sağlığımıza ve sevdiklerimizin sağlığına dikkat etmek zorunda olduğumuzu unutmayalım. 

Keyifli okumalar ve sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla,

Nilay TUTAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ö n s ö z
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E S S İ A D  Ü y e l e r i ' n d e n  Y e n i  Y a t ı r ı m l a r

AERA'dan İkinci Fabrika Yatırımı

Ü y e l e r i m i z d e n  H a b e r l e r

Türk-Alman ortaklığı ile 2016 yılında kurulan AERA 
İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., yönetim kurulunda 
alınan karar ile İzmir Pancar Organize Sanayi 
Bölgesi'nde ikinci fabrikasının yatırımına başladı. 

AERA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel 
Müdürü Cihan ÇANGARLI, 4.8 milyon € sabit yatırım 
bedeli ile kurulacak yeni fabrikada, Türkiye’nin 
iklimlendirme sektöründeki ihracatına katkısının ilk 5 
yılda 28 milyon € olmasının planlandığını ve bu kapasite 
artışı ile birlikte Pancar ve çevre yerleşimlerden 60 

kişiye daha istihdam olanağı sağlanacağını belirtti.

Cihan ÇANGARLI “Mevcut üretim alanına 8000 m2 ilave getirecek tesiste, AERA’nın ürün portföyünde bulunan 
modüler ve kompakt klima santrallerinin üretim kapasitesi 2021 yılından itibaren kuzey ve batı Avrupa 
pazarlarındaki genişlemeyle birlikte artmış olacak. Mevcut fabrikada bulunan ve ürün performansını, EN 1886, 
EN 308, EN 13053 ve EN 13779 gibi Avrupa standartları ile güvence altına alan ANEMO laboratuvarı, yine 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek dış ortam tasarım şartının -37ºC’ye ulaştığı aşırı soğuk iklimlerde hava ve 
termal performans testlerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca ISO 3745 standardına göre ses performans testlerini 
yapabilme yetisi de kazanılmış olacak. Tüm operasyonlarında"yalın" prensibini benimseyen AERA’nın mevcut 
fabrikasında başarıyla yürüttüğü Çekme, Kanban, 5S, Kaizen vb. ilkeleri yeni fabrikada da etken ve verimli 
üretimin temelini oluştururken pazarın yüksek kalite beklentilerini karşılamak için uluslararası tecrübelere 
dayalı olarak kurulan, proses veri toplama yöntemleriyle sürekli iyileştirmeye dayanan, şeffaf, müşteri odaklı 
toplam kalite yönetim sisteminin devamı sağlanacak.” dedi.

Kurulduğu 1993 yılından bugüne pek çok sanayi 
kuruluşunun yatırım ve özel proses projelerinde 
çözüm ortağı olarak hizmet veren EMA Enerji A.Ş, 
Pancar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni yatırımının 
temellerini attı. 

EMA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
VATANSEVER, mülkiyeti kendilerine ait olan 6 bin 
metrekare arazide yükselecek ve 4 bin 250 m2 kapalı 
alana sahip olacak yatırımın, toplamda 25 Milyon TL’ye 
mal olacağını belirtti. 

Tesiste güçlü bir tasarım ve inovasyon altyapısı 
kuracaklarını vurgulayan Vatansever, “Tamamen yenilikçi fikirlerin hayata geçeceği, enerji verimliliğinin 
sınırlarını zorlayan, dijital teknolojileri en verimli şekilde kullanan yenilikçi, akıllı ürün ve sistemler üretmek 
için yola çıkıyoruz” dedi. 

Ema Enerji’den EHİS Sektörü'ne 25 Milyon TL'lik Yatırım 
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Bomaksan; 1986 yılından bugüne HVAC sektöründe 
Tesisat Mühendisligi alanında, sistem tasarımı ve 
uygulaması, satış sonrası servis ve bakım hizmetleri ile 
müşterilerine hizmet veren bir firmadır.

Toz toplama, gaz arıtımı ve filtrasyon cihazları, jet-pulse filtreler, santrifüj fanlar, siklonlar, yağ buharı filtreleri 
üreten Bomaksan’ın uygulamaları arasında çeşitli endüstriyel tesislerin toz, gaz ve duman problemlerine 
yönelik sunduğu çözümler yer almaktadır.

Bomaksan; üretim ve satış faaliyetlerini ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütmekte, 
AR-GE faaliyetlerine devam etmektedir. / www.bomaksan.com

Yatırımla birlikte, yirmi yıllık hayallerini gerçekleştirme 
fırsatı bulacaklarını da kaydeden Vatansever, 65 kişiye 
istihdam sağlaması hedeflenen yatırımı, 2021 yılı 
Haziran ayında devreye almayı planladıklarını sözlerine 
ekledi. 

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yeşil enerjiye geçiş, 
sıfır enerjili binalar, doğaya ve çevreye saygılı sistem 
ve teknolojilerin geleceği şekillendirmeye başladığına 
dikkat çeken Vatansever, "Ülkemizin bu değişimi 
mevcut altyapısı, ürünleri ve iş yapma şekilleri ile 
yakalaması mümkün görünmüyor. Yeni teknolojilere, 
ürünlere ve iş yapma şekillerine ihtiyacımız var. 
Geleceğin ihtiyaçlarını bu günden gören firmalar, bu 
değişimin parçası olmaya başladılar bile. EMA olarak bu 
değişimden pay almak ve şirketimizi geleceğe güçlü bir 
şekilde taşıyabilmek adına 
temeli atılan yatırımımız, 
bu yönüyle 20 yıllık bir 
hayalimizin ürünü olma 
özelliği taşıyor.” dedi.

Yatırımın temel atma törenine Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Ticaret 
Odası Başkanı Abdulvahap OLGUN, Pancar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
ÜNLÜSOY, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan ATASOY, ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Güray KORUN, ESSİAD Üyelerinden Ven Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüsamettin ÖZTÜRK, ENSİA Başkan Yardımcısı Alper KALAYCI ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. 

Tören sonrasında yatırımın temeline ilk harcı Hüseyin VATANSEVER ve eşi Nursel 
VATANSEVER birlikte attı. 

Yeni Üyemiz Bomaksan Endüstriyel Hava Filtrasyon Sistemleri, ESSİAD Ailesine Katıldı

Sektörümüze değer katacak olan yatırımları için Aera İklimlendirme ve Ema Enerji'yi kutlar, çalışmalarında başarılar 
dileriz.

http://www.bomaksan.com


501/07/2020 - 31/07/2020 • Sayı: 101

e-bülten
e s s i a d G ü n c e l

İklimlendirme Teknik Kurulu Çalışmalarına Devam Ediyor

TMMOB MMO İklimlendirme Teknik Kurulu'nun, COVID-19 Pandemisi nedeniyle hazırladığı çalışmalar, 
kurulda yer alan on meslek kuruluşunun başkanlarının katılımıyla yapılan online basın açıklamaları aracılığıyla 
kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor.

Kurul, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) çatısı altında derneğimiz ile birlikte İSKİD, KLİMUD, MTMD, 
MÜKAD, TTMD, TRFMA, UTTMD ve Prof. Dr. Ali Osman KARABABA, Prof. Dr. Ayşın ZEYTİNOĞLU, Prof. Dr. 
Candan ÇİÇEK, Prof. Dr. Dilek Yeşim METİN, Doç. Dr. Ebru ORTAÇ ERSOY, Prof. Dr. Feride AKSU TANIK katkılarıyla 
çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmalarını mevcut yapılar ve proje aşamasındaki yapılar olmak üzere iki 
ana başlıkta toplayan kurul, toplu taşıma araçlarında ve bireysel taşıtlarda doğru havalandırma sistemleri 
konularında da incelemeler yapmaktadır.

İklimlendirme Teknik Kurulu'nun çalışmaları devam etmekte olup, güncel çalışma olan "Havaalanları Terminal 
ve İşletme Binalarında Pandemi Tedbirleri" metni kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kurul tarafından düzenli 
periyotlarda açıklanan basın açıklamalarına ve detaylı bilgiye www.mmo.org.tr/merkez/iklimlendirme-
teknik-kurulu-calismalari adresinden ulaşabilirsiniz.

http://www.mmo.org.tr/merkez/iklimlendirme-teknik-kurulu-calismalari
http://www.mmo.org.tr/merkez/iklimlendirme-teknik-kurulu-calismalari
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Temmuz ayında doğan;

Basri KABEL / Alindair
Erkut BEŞER / RD Grup
Göksel GÜRPINAR / Dinamik Isı
Hüseyin VATANSEVER / Ema
Koray ÜLGEN / Şahıs
Hulusi SATOĞLU / Egetek
M. Akif KOCAOĞLAN / Akmaks
Metin GÜRES / Öge Müh.
Özay AKMAN / Almira
Rebii M. DAĞOĞLU / Aldağ
Suat KOCAMAN / A Klima
Yusuf SARIKAYA / Fanko
doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler 
dileriz. 

SAYMANDAN

Dernek çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için aidat ödemelerinin 
zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle, 12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantımızda alınan 
karar gereği; yıllık aidat ödemelerinin ilk taksidinin 30 Haziran 2020, ikinci taksidinin ise 
31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Aidat ödemelerini gerçekleştiren üyelerimize teşekkür eder, henüz ödeme yapmamış 
olan üyelerimizin taksit tutarının tamamını, varsa geçmişten gelen aidat tutarları ile 
birlikte ödemeleri gerektiğini belirtiriz.

Dernek merkezimizden detaylı bilgi alabileceğinizi hatırlatır, 2020 yılının üyelerimize, sektör firmalarımıza 
güzel günler getirmesini dileriz.

• Havale ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz için banka bilgilerimiz: 
      TEB Manavkuyu Şubesi TR520003200035600000337481

• Mail order ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz dernek merkezimizden bilgi alabilir.

www.essiad.org.tr

Web sitemizde oluşturulan reklam alanlarında, 
firma reklamlarınız ile tanıtımınızı yaparken, 
derneğimize destek olabilirsiniz. Reklam 
alanlarımız sizlerden gelecek taleplere göre 
değerlendirilmekte ve ilgili alanlarda kayan 
reklamlar şeklinde yayınlanmaktadır. Web sitesi 
reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı bilgiyi dernek 
merkezimizden alabilirsiniz.

Soğutma Dünyası

Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz firma 
haberleri, ürün tanıtımları ve reklamlar ile ilgili 
derneğimiz ile iletişim kurabilirsiniz, dağıtım 
listemize eklenmesini istediğiniz kişi, kurum 
ve kuruluşların iletişim bilgilerini dernek 
merkezimize bildirebilirsiniz.

Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Tebrik

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Lazer Soğutma Genel Müdürü Onur UZUNOĞLU, 11 Temmuz 2020 tarihinde 
düzenlenen tören ile evlenmiştir. Onur UZUNOĞLU ve eşini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), ekonomi çevreleri ve sektör 
tarafından ilgiyle takip edilen İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nun 
Temmuz 2020 sayısını yayımladı. “Normalleşme Adımları 
Beraberinde Devam Eden Belirsizlikler” başlıklı analizde, küresel 
ve ulusal ekonomi ile inşaat sektörüne ilişkin veriler kapsamlı 
biçimde değerlendirildi.

İnşaat Sektörü Analizinde, sektörün yurt dışında salgının 
küresel etkilerine rağmen, yılın başında açıklanan 20 milyar 
ABD Doları tutarında yeni proje hedefine ulaşma gayreti içinde 
olduğu belirtildi. Çalışmada, girişimcilik ruhu ile öne çıkan Türk 

müteahhitlerinin normalleşme süreci ile birlikte ülkelerin gündeminde yer alacak kalkınma hamleleri ve altyapı 
ihtiyaçlarında, oldukça riskli bölgelerde hem de uygun maliyetle ve kaliteli iş yapıyor olmasının avantaj olduğu 
değerlendirildi. Bu çerçevede salgın sonrasına odaklanan sektör için proaktif yaklaşımlar ortaya koymanın 
büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Finansman ve iş birlikleri için webinarlar düzenleniyor

Yurt dışında en büyük ihtiyacın finansman temini olduğu belirtilen çalışmada, “Türk Eximbank kredi 
maliyetlerinin düşürülmesi, talep edilen banka teminatlarının azaltılması, inşaat sektörüne yönelik ürünlerin 
esnekleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ihtiyacı mevcuttur. Risk Sigortası, Kefalet Bonosu, Yurtdışı Teminat 
Mektubu gibi programların bir an önce uygulamaya konulmasını beklenmektedir” dendi. 

Ayrıca pazarların çeşitlendirilmesine duyulan ihtiyaca vurgu yapılırken, salgın sonrasında Sahra altı Afrika 
ülkelerinde kalkınma planları çerçevesinde sürdürülecek projelerden, uluslararası kuruluşlardan mali destek 
sağlanmasıyla Türk müteahhitlerinin önemli pay almasının mümkün olabileceği kaydedildi. Bu kapsamda TMB 
öncülüğünde Afrika ve Asya Kalkınma Bankaları’nın aralarında yer aldığı çok taraflı uluslararası kuruluşlarla 
temasların artırıldığına dikkat çekilen raporda, üçüncü ülke işbirliği kapsamında ise Türk Eximbank ile Amerikan 
Eximbank arasındaki mevcut mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik olarak çalışmaların sürdüğü de 
kaydedildi.

TMB ayrıca, salgın sonrası dönemde yeni açılımlar ve ortaklıkların önünü açma hedefi çerçevesinde 
Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu (CICA) ve Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) 
gibi muadil kuruluşlar ile çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde düzenlenen webinar ile 
Avrupalı uluslararası müteahhitler ile Birlik üyesi firmalar olası iş birliklerini ele almak üzere bir araya geldi. 

Türkiye Müteahhitler Birliği İnşaat Sektörü Analizini Açıkladı

Geri Kazanım Katılım Payı Bilgilendirme Toplantısı EBSO’da Yapıldı

Çevre Kanunu’nda yer alan ilgili listede bulunan ürünlerden poşetler 
için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden 
ve ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının 
belirleyen Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik’in (GEKAP) 
detayları, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda masaya yatırıldı. EBSO üyesi 
sanayicilerin ve firma temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları soruları yanıtladı.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak için tıklayınız.

http://www.ebso.org.tr/userfiles/files/csb_sunumlar.rar


8 01/07/2020 - 31/07/2020 • Sayı: 101

e-bülten
e s s i a d S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 2020 yılının ilk yarısını değerlendirdiği İnşaat Sektörü Analizi'nde genel 
ekonomi ve sektöre ilişkin rapora https://www.tmb.org.tr/arastirma_yayinlar/tmb_bulten_temmuz2020.
pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye İMSAD Temmuz 2020 Sektör Raporu Açıklandı
İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan "Temmuz 
2020 Sektör Raporu"nda şu tespitler yer aldı: İnşaat malzemeleri 
sanayi üretimi 2020 yılı ilk çeyreğinde %8,1 büyüme gösterdi. Ancak 
COVID-19 salgını ile ortaya çıkan koşullar inşaat malzemeleri sanayi 
üretimini ilk kez Nisan ayında önemli ölçüde etkiledi ve üretim %24,1 
geriledi. Mayıs ayında ise inşaat malzemeleri üretimi geçen yılın 
Mayıs ayına göre %26,8 düştü. Mayıs ayındaki sert üretim düşüşünde 
üretimin ve iç pazarın kapanması ile yine ihracat pazarlarının 
kapanması etkili oldu.

Ocak-Mayıs dönemde 6 sektörün üretiminde artış yaşandı

2020 yılı Mayıs ayında 22 alt sektörün tamamında üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı. Mayıs 
ayındaki sert gerileme ile 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemindeki üretim ise geçen yılın ilk 5 ayına göre %5,3 
geriledi. Ocak-Mayıs döneminde sadece 6 alt sektörde üretim artışı yaşandı. Üretim artışı bulunan 6 sektör 
şu; birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri, seramik kaplama malzemeleri, düz cam ve yalıtım camları, armatür, 
musluk, vana ve valfler, çimento ile inşaat boya ve vernikleri oldu. 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde 16 alt 
sektörde ise üretim geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Ocak-Mayıs dönemi üretiminde en çok gerileme 
yaşanan alt sektörler ise çimento ve betondan eşyalar, tuğla ve kiremit, plastik inşaat malzemeleri, metalden 
kapı ve pencereler ile ahşap inşaat malzemeleri oldu.

İnşaat sektöründe toparlanma talep artışı ile sürüyor

İnşaat sektörüne ait Haziran ayı verileri sektörün hızlı bir geri dönüş yaptığını göstermişti. İnşaat sektöründe 
toparlanma ise Temmuz ayında talep artışıyla devam etti. Temmuz ayında iktisadi faaliyetler ile sosyal hayata 
planlı ve kontrollü geri dönüş büyük ölçüde tamamlandı. İnşaat sektörü de bu geri dönüşten olumlu etkilendi 
ve son veriler itibarıyla hızlı bir toparlanma dönemine girdi. TÜİK tarafından hazırlanan inşaat sektörü güven 
endeksi, Temmuz ayında müteahhitlerin koşullarındaki iyileşmenin devam ettiğini gösterdi. İnşaat sektöründe 
faaliyetleri kısıtlayan faktörler azaldı. Talep yetersizliği Temmuz ayında gerilemeye devam etti. Finansman 
sorunları ise sınırlı ölçüde artış gösterdi. Diğer faktörlerin olumsuz etkileri de en aza indi. Dolayısıyla sektörde 
hem mevcut iş seviyesi hem de yeni alınan siparişler önemli ölçüde arttı. Hızlı toparlanma olumlu ancak bu 
toparlanmanın sağlıklı ve kalıcı olmasının daha önemli olduğu görüldü. Gelecek aylarda desteklerin kademeli 
olarak azalması ile inşaat sektörünün yine kendi dinamiklerine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam 
edeceği, bunun da inşaat sektörü faaliyetlerinde hızlı toparlanmanın ardından bir normalleşme getireceği 
öngörülüyor.

Mevcut inşaat işleri seviyesi Temmuz'da 21,5 puan yükseldi

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında işlere tamamen geri dönülmesi ile inşaat sektöründe mevcut işler 
seviyesi de 21,5 puan daha yükseldi. İnşaat işleri mevcut seviyesi Haziran ayında 25,6 puanlık iyileşmenin 
ardından Temmuz ayında da önemli bir artış gösterdi. Böylece inşaat sektörü COVID-19 salgın dönemi öncesi 
mevcut devam eden işlerine büyük ölçüde geri döndü. Ayrıca yeni başlayan işler de oldu. Nitekim Temmuz ayı 
mevcut işler seviyesi COVID-19 öncesi mevcut işler seviyesini de önemli ölçüde aştı.

https://www.tmb.org.tr/arastirma_yayinlar/tmb_bulten_temmuz2020.pdf
https://www.tmb.org.tr/arastirma_yayinlar/tmb_bulten_temmuz2020.pdf
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16. Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansı 
İklimlendirme Başlığıyla Webinar Üzerinden yapıldı

ISKAV tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen 
Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansı "İklimlendirme" 
başlığıyla gerçekleştirildi. Konferansa Türkiye’nin 

farklı illerinden 36 eğitmen online olarak konferansa katıldı. 6 Temmuz Pazartesi günü ISKAV Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner YÖNET tarafından açılışı yapılan konferans kapsamında TTMD’nin platform desteği ve sektörün 
önde gelen kurumları tarafından desteklenen oturumlar düzenlendi.

İklimlendirme konusunun işlendiği konferansın ilk gününde, katılımcı eğitmenlere Ercan Teknik Genel 
Müdürü Armen HÜSÜMAN’ın anlatımıyla gerçekleştirilen "Soğutma Sistemlerinde Uzaktan İzleme ve Enerji 
Tasarrufu" oturumunda katılımcılara soğutma tesislerinin nasıl sınıflandırılacağı, uzaktan izleme ve yönetim 
metotları, mobil tesisler için uzaktan izleme yöntemleri hakkında bilgi verildi. İkinci oturumda, Friterm Yurt 
içi İş Geliştirme Müdürü Hayati CAN’ın anlatımıyla gerçekleştirilen "Soğuk ve Donmuş Muhafaza Tesislerinde 
Enerji Verimliliği" oturumunda soğuk depoculuk ve muhafaza şekilleri, elektrik kontrol ve kumanda panosu, 
hava hızının soğutma üzerindeki etkisi, hava sirkülasyonunun önemi, ürünün sarılması ve paketlenmesinin 
etkisi hakkında bilgi verildi. 

Konferansın ikinci gününde ise; Daikin Türkiye firmasından Endüstriyel Soğutma Satış Yöneticisi Dorukhan 
AKINCILAR’ın anlatımıyla "Endüstriyel Soğutma Uygulamaları" başlığında; şoklama, donmuş muhafaza, taze 
muhafaza, serin muhafaza ve gıda işleme alanları, soğutma yükü, AB F-Gaz regülasyonu konularında, ikinci 
oturumda, Daikin Türkiye firmasından Teknik Departman Müdürü-ISKAV Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu 
Başkanı Turgay YAY’ın anlatımıyla, Pandemi Sonrasi Tesisat başlığında virüs hangi boyutlardadır, hangi sıcaklık 
aralığında yaşar, ortam nemiyle ilişkisi nasıldır, dezenfeksiyon için özellikle termik dezenfeksiyon için gerekli 
koşullar nelerdir, farklı koşullarda ömrü nedir, konusunda sunumu gerçekleştildi. 

Programın üçüncü ve son gününde Systemair HSK Üretim Şefi Tolga ERDEN önderliğinde sanal teknik gezi 
sponsorluğunda Dilovası’nda yer alan fabrikanın tanıtımı gerçekleştirildi. Sanal fabrika turunun ardından 
Systemair HSK AR-GE ve Kalite Müdürü Merve SELVİBOY’un anlatımıya gerçekleştirilen "Klima Santralleri 
ve Ecodesign Yönetmelikleri" oturumunda klima santralleri, ERP nedir, ecodesign kriterleri ve belirli tanımlar 
nelerdir konu başlıkları ele alınarak katılımcılara bilgi verildi. 

Yeni alınan inşaat işleri seviyesi 14,8 puan arttı

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri de Temmuz ayında 14,8 puan artış gösterdi. Sektörde mevcut 
işlere geri dönüş kadar yeni iş siparişlerinin alınmasının da çok olumlu etkisi oldu. Yeni iş siparişleri sektördeki 
güven artışı ile örtüştü. Yeni iş siparişlerinin önümüzdeki aylarda yeni inşaat başlangıçlarını da desteklediği 
görüldü. Haziran ve temmuz aylarında alınan yeni iş siparişleri ile COVID-19 dönemi öncesindeki iş siparişleri 
seviyesi de önemli ölçüde aşıldı.

Markalı konutların stok erime hızında sıçrama yaşandı

Mevcut konut stokunun eritilmesi yeni konut başlangıçları için önem taşıyor. Covid-19 salgını nedeniyle markalı 
konutlarda stok erime hızı en düşük seviyelere indikten sonra haziran ayında %11,96 olarak gerçekleşti. Yani 
markalı konutlarda mevcut bitmiş ve bitmemiş konutlardan oluşan stokların %11,96’sı haziran ayında satıldı.

Raporun tamamına https://www.imsad.org/Uploads/Files/Turkiye_IMSAD_Aylik_Sektor_Raporu_
TEMMUZ2020.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

https://www.imsad.org/Uploads/Files/Turkiye_IMSAD_Aylik_Sektor_Raporu_TEMMUZ2020.pdf 
https://www.imsad.org/Uploads/Files/Turkiye_IMSAD_Aylik_Sektor_Raporu_TEMMUZ2020.pdf 

