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Değerli Üyelerimiz,

2020 sonbaharı, COVID-19 salgınının birçok ülkede ikinci dalgayı yaşamaya 
başlaması ve günlük vaka sayılarındaki hızlı artışıyla başladı. Ancak Kasım 
ayında aşılarla ilgili gelen umut verici gelişmeler yaşanmış olsa da, hem 
2021 yılında hem de daha sonrası için salgın hiçbir zaman gündemimizden 
çıkmayacakmış gibi görünüyor.

Yaşanan bu salgınla birlikte, sektörümüzü de yakından ilgilendiren gelişmeler 
oluyor. Tasarım standartlarında köklü değişimler gerçekleşiyor. Salgınlardan 
korunmanın maske, hijyen, mesafe gibi temel prensiplerin yanı sıra, yaşam 
alanlarımız için temiz ve sağlıklı havanın önemi herkesin dikkatini çekti. 
Bu durum sektörümüz için gerek tasarım gerek imalat gerek ekipman 
gerekse uygulama alanlarında birçok fırsatı da ortaya çıkardı. Havalandırma, 
iklimlendirme ve filtreleme sistemleri ön plana çıktı.

Korona virüsü aşısının imalatından uygulamasına kadar, soğuk zincir kırılmadan transferinin sağlanması yine 
sektörümüzle direkt ilgili olan bir konu. Dernek üyelerimiz ve sektör firmaları içinde bulunan, soğuk dolap ve 
soğuk oda imalatçılarımız, ihtiyaçlara cevap verebilecek teknolojiye ve bilgi birikimine sahip olduklarını çok 
kısa bir süre içinde gösterdiler. Sektörümüzün bu konuda çok hızlı yol alarak ulusal ve uluslararası başarılara 
imza atmasını bekliyoruz.

2020 yılı basit bir takvim yaprağı olmaktan ziyade sosyal, kültürel, ekonomik ve hatta siyasi değişim ve 
dönüşümlerin başlangıcı olabilecek bir yıl oldu. Her yılın tarihe geçen birkaç önemli olayı olmasına alışığız, fakat 
küresel bir salgının tüm yıl boyunca 80 milyon civarında insanı enfekte etmesi, 2 milyona yakın can alması, 
dünyayı evlerine kapatarak sosyal hayatlarımızı, eğitim ve çalışma düzenlerimizi kökünden değiştirmesi; öyle 
sık rastladığımız bir süreç değil... Üstelik bu değişimler salgın hayatımızdan çıktıktan sonra da önemli oranda 
etkilerini sürdüreceğe benziyor.

2020 belki değişimlerin, büyük bir dönüşümün miladı olacak, ama tüm duyarlı insanların, elbirliği ile cehalet 
ve kayıtsızlığa karşı mücadele ettiği, muhtemelen bundan önemli dersler çıkardığı bir yıl olarak kayıtlara 
geçecek. 2021 yılının mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl olmasını ve nice güzellikleri beraberinde getirmesini 
diliyorum.

Saygılarımla,

Güray KORUN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ö n s ö z
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ESSİAD ve Ledvance Aydınlatma iş 
birliği ile 3 Aralık 2020 tarihinde "UVC 
Lambalar ve İklimlendirme Sektörü" 
webinarı gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray 
KORUN'un açılış konuşmasıyla başlayan 
webinarda; iç hava kalitesi, yüzey 
sterilizasyonu ve hava sterilizasyonun 
günümüzün en önemli konularından 
birisi olduğunu, bu konularda UVC 

kullanımının son derece dikkat çekici olduğunu vurgulayan Güray KORUN webinara destek olan Ledvance 
firmasına, bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere katkı koyan ESSİAD üyelerinden Lotus Technic ve Doğu 
İklimlendirme'ye ve bu konuda çalışmalarını sürdüren Uluslararası UV Derneği COVID-19 Task Force Üyesi, 
RND AR-GE Tasarım Ltd. Şti. Kurucu Ortağı Neil Avner ÇİKUREL'e katkıları için teşekkür etti.

Açılış konuşmasının tamamlanmasını takiben program doğrultusunda ilk konuşmacı olan Ledvance Aydınlatma 
Ürün Müdürü Uğur COŞKUN "UV-C Dezenfeksiyon Lambaları" konulu sunumunda UV-C lambaların çalışma 
teorisi, yoğunluğunun hesaplanma şekli, cam yapısı ve uygulama alanları hakkında bilgi verdi.

İkinci konuşmacı olan Lotus Technic Genel Müdürü Burak SATOĞLU "İklimlendirme Sistemlerinde UVC 
Kullanımı" konusunda sunum gerçekleştirdi. Küresel bir salgının etkisiyle boğuşan ve giderek daha da 
kalabalıklaşan Dünyamızda daha fazla vakit geçirdiğimiz kapalı alanlarda iç hava kalitesinin düşük olmasının 
iklimlendirme sistemlerinde UVC kullanımının önemini arttırdığına dikkat çekerek bu konudaki ihtiyaç, çözüm 
önerileriyle birlikte uygulamalara ilişkin detay ve riskleri katılımcılar ile paylaştı.

Üçüncü konuşmacı olan Doğu İklimlendirme İş Geliştirme Müdürü Süleyman KAVAS ise "UV Lamba Seçimi ve 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konusunda sunum gerçekleştirdi. Sunumunda UV lambaların kısa tarihi 
ile ilgili bilgi veren Kavas, UV ışınlarının mikroorganizmalara olan etkileri, UV lambaların seçim kriterleri ve 
uygulama alanları ile işletme ve bakım talimatlarından bahsetti. Ayrıca Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü ile birlikte geliştirmiş oldukları UV Lamba Seçim Programı ile ilgili bilgi veren Kavas, program üzerinden 
hesaplama kriterlerini katılımcılara örneklerle gösterdi.

Webinarın son konuşmacısı olan Uluslararası UV Derneği COVID-19 Task Force Üyesi, RND AR-GE Tasarım 
Ltd. Şti. Kurucu Ortağı Neil Avner ÇİKUREL, 1999 yılında ABD'de kurulan dernek hakkında bilgi vererek UV 
teknolojisi ile dezenfeksiyon ve uygulamaları alanında Uluslararası UV Derneği’nin çatı kuruluş durumuna 
geldiğini belirtti.

ESSİAD ve Ledvance Aydınlatma İş Birliği ile 
"UVC Lambalar ve İklimlendirme Sektörü" Webinarı Gerçekleştirildi
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ESSİAD Tarafından Ticari İstihbarat Kanallarına Ücretsiz Erişim Eğitimi Gerçekleştirildi

17 Aralık 2020 tarihinde ESSİAD organizasyonunda Ticari İstihbarat 
Kanallarına Ücretsiz Erişim Eğitimi gerçekleştirildi. 

Ticari İstihbarat Merkezi'nden (TİCİMER) Ticari İstihbarat Uzmanı 
Nevsal Zülküf ALHAS'ın sunumu ile gerçekleştirilen ve katılımcı 
firmaların ihracata başlamaları ve ihracatlarını artırabilmeleri 
amacıyla düzenlenen eğitimde ticari istihbarat kaynakları vasıtasıyla 
yeni müşteriler tespit edilmesi, firmalardaki yönetici / karar vericilerin 
direkt mail adreslerine erişilmesi, tespit edilen potansiyel müşterilerin 
yöneticilerine ulaşma stratejileri ve kullanılabilecek araçlar, bahsi 

geçen ticari istihbarat kanallarına nasıl ücretsiz erişilebileceği konularında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Derneğin Amerika ve Avrupa ağırlıklı olarak çalışmalarına devam ettiğini, derneğin tanınırlığı ve faaliyetlerini 
diğer ülkelerde yaymak üzere çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. 

Özellikle ülkemizde, su arıtma ve gıda güvenliği uygulamaları dışında bilinirliliği yok denecek kadar az iken, 
COVID-19 salgını ile bir anda hayat kurtaran teknoloji olarak gündeme gelen UVC teknolojisinin, bilinçli ellerde 
doğru uygulamalarla neredeyse tüm zararlı mikro organizmaları %99.99 oranında etkisiz hale getirdiğini 
vurgulayan Çikurel, pandemi döneminde hızla gelişen farkındalık ile dünya genelinde UVC teknolojisine 
ilginin en üst seviyeye ulaştığını belirtti. UVC teknolojisi, bir taraftan bilinçsiz kullanımlarla, insan sağlığını 
ve güvenliğini hiçe sayarak gündemi fırsata çevirme kaygısında olanlar ile diğer taraftan da COVID-19 ile 
mücadele ettiği altını çizen Çikurel’in konuşmasını tamamlamasını takiben yoğun katılım ile gerçekleştirilen 
webinar soru cevap bölümü sonrasında sona erdi.

Webinarın video kaydına https://youtu.be/2UOeXA8OwhE linkinden ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/2UOeXA8OwhE
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Aralık ayında doğan;

Alişan ERCAN / Ercan Teknik
Gürkan AKÇAY / Aksal
Mahmut UZUNOĞLU / Lazer
Ömer BARLAS / Barlas Soğutma'ın

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 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
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Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle 
izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Aralık 2020 
Sektör Raporu’nda, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin 
2021 yılı performansını, pandeminin seyri, para politikası ve reformların 
belirleyeceği vurgulandı. 

Raporda, inşaat malzemeleri sanayi üretiminin Ekim ayında bir önceki 
yılın Ekim ayına göre yüzde 18,2 arttığı, bu yükselişte içeride mevcut 
inşaat işlerindeki canlanma ile özellikle dış pazarlardaki talep artışının 
etkili olduğu belirtildi.  

Sektörün 2021 performansını pandeminin seyri, para politikası ve 
reformlar belirleyecek

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan “Aralık 2020 Sektör Raporu”nda 
şu tespitler yer aldı: İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisi, 

COVID-19 salgını öncesi 2020 yılının ilk çeyreğini büyüme ile kapattı, ikinci çeyreğinde ise salgının etkileri ile 
daralma yaşadı. 

Ekonomiye verilen destekler ve iktisadi faaliyetlere geri dönüşler sonucu üçüncü çeyrekte inşaat sektörü 
sekiz çeyrek sonra büyüme gösterdi. İnşaat malzemeleri sanayisinde de üretim ve ihracatta önemli bir artış 
gerçekleşti. Son çeyrekte büyümeler devam etti ancak yılın sonlarına doğru salgınının yurtiçi ve yurtdışında 
daha kuvvetli yaşanmaya başlanan ikinci dalgası sonucu işler yeniden yavaşlama eğilimine girdi. 

Rapora göre inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin 2021 yılı performansını belirleyecek ilk ana 
unsur, küresel ölçekte ve Türkiye’de pandeminin seyri olacak. Yaygın ve başarılı bir uygulama ile yılın ilk 
yarısından itibaren toplu bağışıklık kazanılmaya başlanması inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisini de 
olumlu etkileyecek. Salgının, yılın ikinci yarısı sonuna kadar tamamen kontrol altına alınması ile kısıtlamaların 
da büyük ölçüde kalkması sağlanmış olacak.   

2021 yılında inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinde belirleyici olacak diğer unsur ise ekonomide 
uygulanacak para politikası, ekonomi, hukuk, demokrasi alanında yapılacak reformlar olacak. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2021 yılının da önemli bir bölümünde yüksek politika faizini koruyacağı 
öngörülüyor. Buna bağlı olarak konut kredisi ve TL ticari kredi faiz oranlarının da yüksek kalması bekleniyor. 
Dolayısıyla sıkı para politikası ve yüksek faizlerin inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin 2021 yılı 
performansını sınırlaması söz konusu olacak.                      

İnşaat malzemesi sanayi üretimi ekim ayında yüzde 18,2 arttı          

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 8 büyüme gösterdi. COVID-19 salgını ile 
ortaya çıkan koşullar nedeniyle inşaat malzemeleri sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 8 düşüş 
göstermişti. Yılın üçüncü çeyreğinde inşaat malzemeleri sanayi üretimi bu kez hızlı bir toparlanma içine girdi 
ve yüzde 17,1 arttı.

Yılın son çeyreğinde yüksek üretim artışı devam etti. Ekim ayında üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
18,2 artış gösterdi. Ekim ayındaki üretim artışında içeride mevcut inşaat işlerindeki canlanma ile özellikle dış 
pazarlardaki talep artışı etkili oldu.  

Türkiye İMSAD Aralık 2020 Sektör Raporu Açıklandı
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2020 yılı ekim ayında 22 alt sektörün 21’inde üretim bir önceki yılın ekim ayına göre arttı. Ekim ayında 18 alt 
sektörde üretim aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlar ile gerçekleşti. En yüksek üretim artışı yüzde 53,9 
ile birleştirilmiş parke yer döşemeleri sektöründe oldu. Kilit ve donanım eşyaları sektöründe üretim yüzde 
46,1, çimento sektöründe yüzde 36,1, hazır beton sektöründe yüzde 33,7, seramik kaplama malzemelerinde 
yüzde 31,9, inşaat boya ve vernikleri sektöründe yüzde 30,6 yükseldi.

Ekim ayındaki üretim artışı ile 2020 yılı ocak-ekim döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretimi artışı yüzde 
7,2 olarak gerçekleşti. 22 alt sektörden 17’sinde üretim geçen yılın Ocak-Ekim dönemine göre arttı.  

İnşaat sektörünün yurtiçinden kullandığı krediler yavaşlıyor   

2020 yılında salgın nedeniyle uygulanan destek kredilerinden inşaat sektörü de önemli ölçüde yararlandı. 
İnşaat sektörü çok düşük faizler ile Eylül ayı sonuna kadar toplam 49 milyar TL yeni kredi kullandı. Yeni kredi 
kullanımları inşaat sektörü ve müteahhitlik kesimini mali açıdan önemli ölçüde rahatlattı. Buna bağlı olarak 
faaliyetler de canlandı ve mevcut işlere hızlı bir geri dönüş yaşandı. Bu etki yılsonuna kadar sürdü. Ancak 
sıkı para politikası uygulaması ile kredi büyümesi de genel olarak yavaşlıyor. 2021 yılında yıllık genel kredi 
büyümesinin yüzde 15’te kalması bekleniyor. Buna bağlı olarak inşaat sektörünün kullandığı kredi büyümesi 
de yavaşlıyor. 2021 yılında kredi büyümesindeki yavaşlamanın sürmesi inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri 
sanayisinin performansını sınırlayabilir.

İnşaat sektörü güven endeksi Aralık ayında 6,9 puan geriledi  
              
İnşaat sektörü güven endeksi Temmuz ayında yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra izleyen aylarda 
kademeli bir gerileme gösterdi. İnşaat sektörü güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 6,9 puan 
daha düşerek 65,9 puan olarak gerçekleşti. İnşaat sektörü güven endeksi aralık ayında ekonomik gelişmeler 
ve COVID -19 salgını ikinci dalgası nedeniyle daha kuvvetli bir aylık düşüş gösterdi. Mevsimsellik de güven 
endeksinin düşüşünde etkili oldu.    

Mevcut inşaat işleri seviyesi Aralık ayında 11,3 puan geriledi

İnşaat sektöründe mevcut işler seviyesi ağustos ayındaki zirvesi sonrası Eylül ve Ekim aylarında sınırlı ölçüde 
gerilemiş, kasım ayında gerileme hızlanmıştı. Mevcut işler seviyesi aralık ayında ise bir önceki aya göre 11,3 
puan düştü. Böylece mevcut işler mevsimsellik etkisinin de başlaması ile düşüşe geçti. İnşaat sektörünün 
COVID -19 salgını ile yarım kalan işlerini büyük ölçüde tamamladığı görülüyor. COVID-19 salgını ikinci dalgası 
ve kış aylarına girilmesi nedeniyle mevcut işler seviyesinin 
kademeli olarak gerilemeye devam etmesi bekleniyor.  

Yeni alınan inşaat işleri seviyesi 5,9 puan geriledi                      

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri aralık ayında bir 
önceki aya göre 5,9 puan geriledi. Sektörde yeni iş siparişleri 
Haziran ve Temmuz aylarında önemli artış gösterdi, 
Ağustos-Kasım döneminde iş siparişlerinde doygunluk 
yaşanmaya başlandı. Aralık ayında ise yeni alınan işler 
seviyesi hissedilir bir aylık düşüş gösterdi. Tamamlanan 
işler sonrası yeni siparişlerin kış ayları sonrası ve COVID-19 
salgını etkilerinin azalması ile birlikte yeniden artmaya 
başlaması bekleniyor.
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ISH Digital 2021 Uluslararası Basın Toplantısı Yapıldı

Pandemi nedeniyle dijital platforma taşınan ISH Frankfurt, 22-26 
Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleşecek. Konuya ilişkin 
detayları uluslararası basınla paylaşmak üzere 14 Aralık 2020 
tarihinde düzenlenen çevrimiçi toplantıda; Messe Frankfurt’tan 
Stefan SEITZ, Alman Isıtma Endüstrisi Federasyonu’ndan (BDH) 
Andreas LÜCKE, VdZ’den Kerstin VOGT, FGK’dan Günther MERTZ, 
ZVSHK’dan Helmut BRAMANN ve VDS’den Jens WİSCHMANN 
etkinlik ve Alman ISK sektörü hakkında bilgi verdiler.

60’ın üzerinde ülkeden basın mensuplarının bir araya geldiği 
ISH Digital Uluslararası Basın Toplantısı’nda Stefan SEITZ; dijital platformda sunulacak hizmetler hakkında 
özetle şunları söyledi: “Pandemi, her ne kadar fiziksel ortamda fuar düzenleyebilmeyi olanaksız hale getirmiş 
olsa da, katılımcı firmalar açısından yenilikçi ürün ve teknolojilerini uluslararası pazara tanıtmak, ziyaretçiler 
açısından güncel bilgi alışverişi ve pazar trendlerini takip edebilme ihtiyacı azalmadan devam ediyor. ISK+Su 
sektörlerinin uluslararası en büyük buluşma noktası olan ISH’ın bu ihtiyacı karşılamaya yönelik etkili bir 
yöntem sunabilme misyonu doğrultusunda ISH Digital 2021 çevrimiçi etkinliğimizi düzenliyoruz. Bu etkinlik 
ilgi çekici yenilikleri beraberinde getirecek. Destekleyen meslek örgütlerimiz ve seçkin bir konuşmacı grubu, iki 
ayrı stüdyodan yapılacak canlı yayınlarda sektörün en önemli konularını; forumlar, seminerler ve sunumlarla 
ele alacak. Katılımcı şirketlerin profil bilgilerine (Şirket adı, adresi, iletişim bilgileri, fotoğraflı şirket tanıtım 
sayfası, ürün sayfaları, linkler) HVAC + Water için uluslararası arama motoru olan ISH Contactor'da erişim, 
mümkün olacak.

ISH Dijital Platform’da şirketler sınırsız sayıda güncelleme yapabilecek, Yapay Zeka tabanlı eşleştirme ile 
ürün ve hizmetlerinin doğru muhataplarına kolaylıkla erişecek, kişisel ve ekip ajandası oluşturabilecek, canlı 
yayın ve talebe bağlı izlenebilir video seçeneklerini kullanabilecek, ISH Digital’in diğer katılımcıları ile iletişim 
kurabilecek, ikili görüşme ve video toplantılar yapabilecek, yeni iş olanakları bulabilecek. Katılımcılar için dört 
seçenek mevcut: Basic: 7.500 €, Advanced: 12.500 €, Premium: 29.500 € ve Start-Up: 750 €.”

Andreas LÜCKE; Avrupa ve Almanya ısıtma sektörü hakkında özetle şu bilgileri verdi: “Avrupa’da kurulu 
ısıtma sistemlerinin %59’u (74 milyon) gaz ve sıvı petrol yakıtlı düşük sıcaklık kazanlarıdır ve ortalama C ve 
D enerji sınıfındadır. Bunu %32 (39 milyon) ile gaz ve sıvı petrol yakıtlı yoğuşmalı kazanlar izliyor. Pazarın 
daha küçük dilimlerini %6 (8 milyon) ile odun yakıtlı sistemler, %3 ile (4 milyon) ısı pompaları ve %0.1’in altında 
(0.05 milyon) mini-mikro CHP (ısı ve güç kombine sistemler) oluşturuyor. Avrupa Green Deal (Yeşil Anlaşma), 
yapı sektöründe CO2 emisyonlarının azaltımına yardımcı olacak. BDH’ın Alman yapı sektörü araştırmasına 
göre, CO2 emisyonlarında 2030’a kadar yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği ile %46, ısı talebinin 
azaltılması ile %22, biokütle, hidrojen gibi yeşil yakıtlar, yeşil elektrik ile %32 tasarruf potansiyeli bulunuyor. Yılda 
maksimum 1 milyonu bulan mevcut sistem/cihaz yenilemesi ile 33 milyon ton, bina-pencere yalıtımı yoluyla 
16 milyon ton, yeşil yakıtların kullanımı ile 23 milyon ton CO2 salımı engellenebiliyor. Böylelikle 2030 yılına 
kadar yapı sektörünün iklim hedefinin 72 milyon ton CO2 salımının engellenmesi olduğunu söyleyebiliyoruz. 
ISH Digital 2021’de Green Deal Ready Teknoloji ve Enerji Forumu’nda; ısıtma pazarında enerji kaynakları 
konusunda gelişmeler, teknoloji perspektifi ve inovasyon, dijitalizasyon ve enerji yönetim sistemleri konuları 
ele alınacak.”

Günther MERTZ, yine ISH Digital’de ele alınacak konulara değinerek; sağlıklı iç ortam hava kalitesi, COVID-19 
aerosol yolu ile bulaş riski için Berlin Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen bir mobil uygulama (app) 
üzerinde durdu, okullarda havalandırma konusunda kısaca bilgi verdi.

Jens WİSCHMANN, banyo tasarımında gelecek yıllara damgasını vuracak uzun soluklu üç trendin; akıllı 
banyolar, yeşil banyolar ve yaşayan banyoların ISH Digital’de detaylı biçimde ele alınacağını söyledi. Basın 
toplantısı, soruların yanıtlandığı bölüm ile sonlandı.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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Türk İklimlendirme Sektörü’nden Kolombiya’ya İhracat Atağı

İSİB tarafından düzenlenen Kolombiya Sanal 
Ticaret Heyeti’ne ülkemizden 25 firma, 
Kolombiya’dan ise 34 farklı firma katılım 
sağlarken yapılan görüşmelerde ticari ilişkiler 
geliştirilmesine ve büyütülmesine yönelik pek 
çok konu firmalar arasında masaya yatırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçisi Ece 
ÖZTÜRK ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
İsmail GÜLLE’nin açılışını yaptığı Kolombiya 
Sanal Heyet organizasyonuna Türk firmaları 
ısıtma, soğutma, tesisat, havalandırma ve klima 
ürün grupları ile iştirak etti.

Kolombiya Sanal Heyet Organizasyonu, 30 Kasım 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bogota Büyükelçisi 
Ece ÖZTÜRK, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail GÜLLE, Bogota Ticaret Müşaviri Türker KOCAMIŞ, 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat BAKANAY ile heyet katılımcısı 
firmaların temsilcilerinin katılacağı bir bilgilendirme toplantısı ile başladı. 01-02-03 ve 04 Aralık 2020 
tarihlerinde ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği toplantıların akabinde telafi görüşmeleri de gerçekleştirildi.

Zoom programı üzerinden Kolombiya’da yerleşik İklimlendirme Sektöründen (HVAC Sektörü) ithalatçı, inşaat 
ve taahhüt hizmetleri ve danışmanlık sektöründen 34 firma yetkilisi ile yapılan görüşmelerde Türk firmaları 
toplam 149 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

2020 yılını Kolombiya Sanal Heyet Organizasyonu ile başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden İSİB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kolombiya Sanal Ticari Heyet Başkanı Murat BAKANAY, şunları ifade etti: “Kolombiya, 
Güney Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisi ve coğrafi konumu itibariyle Güney Amerika- Kuzey Amerika 
geçişinde bulunduğu için ticari olarak konumu çok stratejik. Bu nedenle İklimlendirme sektörümüzün hedef 
pazarlarından biri. Geçtiğimiz senelerde bu ülkeye fiziki olarak yaptığımız ticari heyet organizasyonlarında 
oldukça başarılı sonuçlar almıştık. O nedenle Kolombiya bu sene öncelik verdiğimiz ülkelerden biri oldu.

Kolombiya’ya yaptığımız sanal heyet organizasyonumuz pandemi şartları ve iki ülke arasındaki 8 saatlik 
farka rağmen oldukça verimli ve sonuç odaklı bir şekilde geçti. Sanal heyet organizasyonumuza katılan üye 
firmalarımız ihracata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi. Avrupa ülkesi olmamız ve ürünlerimizdeki 
kalite algısının yüksek olması bu ülkedeki potansiyelimizin yüksek olmasını sağlıyor. Pandemi ardından ülkeler 
ve sektörler arası ilişkileri sıklaştırarak bu potansiyeli daha da yukarılara çıkarmayı ve ihracat hedeflerimizi 
yükseltmeyi hedefliyoruz. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata dönmesi amacıyla toplantılar ardından da 
firmalarımıza desteğe devam edeceğiz.
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Aşı ve İlaç Saklama Koşulları için Beklenen Güvenli Sistem Ercan Teknik’ten Geldi

Ercan Teknik ve Danfoss Güçlerini Birleştirdi

Son zamanlarda gündemden düşmeyen aşı ve ilaç depolama tartışmaları sürerken 
Ercan Teknik, -100°C’ye kadar muhafaza yapılmasını mümkün kılan Dixell’in üst düzey 
teknoloji ve güvenlik altyapısına sahip otomasyon ürünü XW777K’yi ön plana çıkardı.  

Konuyla ilgili bilgi veren Ercan Teknik Genel Müdürü Armen HÜSÜMAN, “COVID-19 
pandemisi sebebiyle aşı ve ilaç depolama tartışmaları gündemimizin en önemli 
konuları arasında yerini aldı. Ercan Teknik olarak bu konuda farkındalık yaratmak 
istedik ve Dixell’in üst düzey teknoloji ve güvenlik altyapısına sahip otomasyon ürünü 
XW777K’yı ön plana çıkardık. XW777K, ilaç ve aşı saklama depoları için üretilmiş 
bir ürün. Aşı ve ilaç depolama koşullarında uzaktan, güvenli ve tam kontrol imkânı 

sağlayan XW777K’nın sahip olduğu dokunmatik ve tuşlu ekran tercihleri sayesinde 
detaylı sıcaklık taramalarını yapmak mümkün. Bu cihaz enerji kesintilerine ve 
veri kaybına asla fırsat vermiyor. XW777K; 35500 tane sıcaklık kaydını, başka bir 
deyişle 1 yıla kadar sıcaklık değerlerini hafızasında tutabiliyor. Bu özellik, ürünün en 
önemli avantajları arasında. Ayrıca sahip olduğu USB port, cihaz içerisindeki datayı 
dışarıya aktarmaya imkân tanıyor. Cihaz, battery back-up ile enerji kesintilerinde 
kayıt yapmaya devam ediyor ve alarm sistemi daima devrede oluyor. Öte yandan 
ekranlar üzerinden detaylı sıcaklık verileri ve grafiklerini incelemek mümkün. Bu da 
anlık verilerin güvenilir bir şekilde takip ve analizinin yapılmasını mümkün kılıyor” 
dedi. Hüsüman, sektörden talep gelirse Dixell’in üst düzey teknoloji ve güvenlik 
altyapısına sahip otomasyon ürünü XW777K hakkında ürün eğitimlerini düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. 

Yılın ilk heyecanlandıran ve ilgi uyandıran işbirliği Ercan Teknik ve Danfoss’tan geldi. 2020 yılının son aylarında 
partnerlik görüşmelerine başlayan iki firma, Ocak ayı itibarıyla bu süreci netleştirdi.

Sektörde 40 yıllık bilgi birikimi ve deneyime sahip Ercan Teknik ve dünyaca ünlü soğutma-iklimlendirme 
ekipmanları üreticisi Danfoss, güçlerini birleştirdi. Ercan Teknik, 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla Danfoss ürünlerinin 
satışını tüm Türkiye’de üstlendiğini resmileştirdi. Ercan Teknik Genel Müdürü Armen HÜSÜMAN konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Heyecanlıyız. Oryantasyon sürecimizi geçen haftalarda tamamladık. Bir yandan dijital 
pazarlama çalışmalarımızı hızlandırma sürecinde yenilediğimiz web sitemize Danfoss’u entegre ediyoruz 
diğer yandan tüm ekibimizle beraber orta - uzun vadede pazarlama ve satış planlarımızı yapıyoruz. Geçen yılı 
hedeflerimizin üzerinde kapattık. Bu işbirliği ile birlikte 2021 yılı için hedeflerimizi büyüttük, Ercan Teknik ve 
Danfoss işbirliğinin sektörümüze yarar sağlayacağına inanıyoruz. Her biri alanında uzman mühendislerimiz 
ve satış ekibimizle Danfoss ürünlerinin satışını tüm Türkiye genelinde artırmayı hedefliyoruz. Üreticiler, 
satıcılar ve bayilere satışını gerçekleştireceğimiz Danfoss ürünleri arasında; hermetik kompresörler, pistonlu 
ve scroll kompresörler, elektronik genleşme valfleri, termostatik genleşme valfleri, filter drier, solenoid valfler, 
çekvalfler, basınç presostatları, basınç regülatörleri, dört yollu vanalar, su regülasyon vanaları yer alıyor” dedi.
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Yenilikçi Teknolojiler Üreten ZEISS’da Yenilikçi Hava Dağıtım Çözümü

Eski noktasal atışlı difüzor sistemini FabricAir tekstil bazlı hava dağıtım 
teknolojisi ile yenileyen ZEISS Türkiye’de en yüksek seviyede hava konforu 
sağlanıyor.

Öncesi: 

Almanya merkezli bir uluslararası firma olan ZEISS 160 yılı aşkın süredir 
hassas mühendislik ve elektronik görselleştirme alanında son derece 
yenilikçi teknolojiler üretiyor. 

Bursa’da bulunan ve metroloji alanında hizmet veren yerleşkede 
otomotiv, havacılık, kalıp üretimi, dökümhaneler gibi birçok sektörün özel 
ihtiyaçlarına yönelik 3D optik ve lazerle tarama çözümleri sağlanıyor. 
ZEISS Türkiye’nin Bursa yerleşkesi aynı zamanda teknoloji ve eğitim 
merkezi olarak da hizmet veriyor.

Çözüm: 

Daha öncesinde noktasal atışlı difüzörlerin kullanıldığı binada yüksek 
miktarda hava ve yüksek hava hızları yaşam alanında rahatsızlıklara 
ve ciddi konfor sorunlarına yol açıyordu. Bu nedenle hava konforuna 
ihtiyaç duyulan ZEISS’da alternatifler arasından ihtiyaçlarını tam olarak 
karşılayan FabricAir Hava Dağıtım Sistemi tercih edildi.  

Sonuç: 

Mekanın modern tasarımına uyum sağlayan D-şeklinde profil ve Combi 
20 koyu gri kumaşın kullanıldığı kanalların şıklığı Tip 11-A askı sistemiyle 
tamamlandı. Noktasal hava atışı yapan difüzörlerin aksine, PerfoFlow™ 
hava akış modeli ile hava homojen olarak dağıtılarak mekan içerisinde 
mükemmel bir hava karışımı sağlandı. 

Böylece daha öncesinde sorunlara neden olan yaşam alanındaki rahatsız 
edici hava akımları ve ölü bölgelerin önüne geçildi. Düşük hızda yüksek 
hava değişimi, homojen ısıtma ve soğutma ile bireyler için en yüksek 
hava konforu seviyesi sağlandı.

Sistem Hakkında Teknik Bilgiler

Kumaş: Combi 20, koyu gri
Askı Sistemi: Type 11-A
Akış Modeli: PerfoFlow™
Toplam Hava Akışı: 4680 m³/h
Pstat: 120 Pa

Uygulama öncesi

Uygulama sonrası
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Venco Mutfak Egzoz Fanları

Venco Mutfak Egzoz Fanları, endüstriyel mutfaklarda ve yemek pişirme alanlarında pişirme esnasında ortaya 
çıkan gazları ve oluşan dumanı egzoz etmek için kullanılırlar. Venco Mutfak Egzoz Fanlarında kullanılan motor 
hava akımı dışındadır ve böylece motorun zarar görmesi engellenmektedir.

Venco Dik Tip Mutfak Egzoz Fanları, endüstriyel mutfaklarda ve yemek pişirme 
alanlarında pişirme esasında ortaya çıkan gazları ve oluşan dumanı egzoz etmek için 
kullanılırlar. Doğal havalandırmanın yapılamadığı davlumbaz sistemlerinde, her ne 
kadar davlumbaz içinde yağ tutucu filtre kullanımı olsa dahi, egzoz havasında yağlı ve 
isli bir duman mevcuttur ve bu duman kullanılacak olan aspiratöre zaman içerisinde 
zarar verir. Venco Dik Tip Mutfak Egzoz Fanlarında ise, egzoz havası önce metal filtreden 
geçirilmekte (opsiyonel) ve yüksek verimli plug fan ile egzoz yapılmaktadır. Venco Dik 
Tip Mutfak Egzoz Fanlarında kullanılan motor hava akımı dışındadır ve böylece zarar 

görmesi engellenmektedir.

Özellikler: Kolay montaj ve bakım olanağı sağlayan tasarım, direk akuple yüksek verimli plug fan, motor hava akımı 
dışında, standart modelde stoktan hemen teslim, yağ tutma özelliğine sahip metal filtre (Opsiyonel), fan hız kontrolü 
uygulaması (Opsiyonel), filtre doldu sensörü (Opsiyonel), aktif karbon filtre (Opsiyonel)

Venco Kanal Tipi Mutfak Egzoz Fanları, egzoz havası önce metal filtreden geçirilmekte 
(opsiyonel) ve yüksek verimli plug fan ile egzoz yapılmaktadır. Venco Kanal Tipi Mutfak 
Egzoz Fanlarında kullanılan motor hava akımı dışındadır ve böylece zarar görmesi 
engellenmektedir.

Özellikler: Kolay montaj ve bakım olanağı sağlayan tasarım, direk akuple yüksek verimli plug 
fan, Motor hava akımı dışında, standart modelde stoktan hemen teslim, yağ tutma özelliğine 
sahip metal filtre (Opsiyonel), fan hız kontrolü uygulaması (Opsiyonel), filtre doldu sensörü 

(Opsiyonel), aktif karbon filtre (Opsiyonel)

Venco Hücreli Mutfak Egzoz Fanları, egzoz havası önce metal filtreden geçirilmekte 
ve sonra yüksek verimli plug fan ile egzoz yapılmaktadır. Venco Hücreli Mutfak 
Egzoz Fanlarında kullanılan motor hava akımı dışındadır ve böylece zarar görmesi 
engellenmektedir.

Özellikler: EC motor teknolojisi ile verimli havalandırma, direkt akuple yüksek verimli 
EC plug fan, düşük ses seviyesi, motor hava akımı dışında IP 55 motor koruma sınıfı, 
fark basınç sensörü ile istenen kapasitede sürekli çalışma olanağı, iki ayrı set değerinde 

çalışma imkanı (gece/gündüz), korozyona dayanıklı dış ortamda çalışmaya uygun hücre yapısı, sökülebilir yan 
paneller, kolay montaj ve bakım olanağı sağlayan tasarım, yağ tutma özelliğine sahip metal filtre (Opsiyonel), 
filtre doldu sensörü (Opsiyonel), aktif karbon filtre (Opsiyonel)

Venco; ısı geri kazanım cihazları, jet fanlar, aksiyal duman egzoz, taze hava ve basınçlandırma fanları, hücreli 
fanlar, patlamaya karşı korumalı fanlar, sığınak fanları, hücreli aspiratörler/vantilatörler, otomotik kontrol 
sistemi ve elektrik panoları, kanal ve santral tipi elektrikli ısıtıcılar, kanal, çatı ve mutfak tipi fanlar, susturucular 
ve fan aksesuarları tasarımı ve üretimi ile, ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı satışı konularında faaliyet gösteriyor.
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Temiz Hava Dolapları ile 1,5 Milyon Euro’luk İhracat Yaptı 

Pandemi koşulları altında, kapalı ortamlarda 
soluduğumuz havanın temiz ve sağlıklı olması 
büyük önem taşıyor. Kapalı alanlarda hava kalitesini 
yükseltmek ve virüsün yayılmasını engellemeye 
yardımcı olmak için yeni nesil filtrasyon teknolojili 
temiz hava dolabı geliştiren BOA AIR, 1,5 milyon 
Euro’luk ihracat gerçekleştirdi. BOA AIR markasıyla 
lanse ettikleri temiz hava dolaplarının Almanya, İsrail, 
Benelux ülkeleri gibi dünyanın pek çok yerinden yoğun 
talep aldığını söyleyen Bomaksan Genel Müdürü R. 
Bora BOYSAN, 2021’de devreye alacakları yeni fabrika 
yatırımıyla üretim kapasitelerini ve ihracatı artırmayı 
hedeflediklerini söyledi.

Koronavirüsün hava yoluyla bulaşma riski nedeniyle kapalı mekânlarda temiz hava sirkülasyonunun 
sağlanması daha da önem kazandı. Bu ihtiyacı öngörerek pandemi döneminde AR-GE çalışmalarına hız veren 
Bomaksan, H14 sınıfı HEPA Filtreleri ile virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar ile PM2.5 partiküllerini içerisinde 
hapsederek kapalı ortamlarda sürekli olarak temiz hava sağlayan temiz hava dolapları tasarlayarak üretmeye 
başladı. BOA AIR markasıyla mayıs ayında lanse ettiği temiz hava dolaplarına yoğun talep alan şirket, 4 aylık 
gibi bir süreçte 1,5 milyon Euro’luk ihracat gerçekleştirdi.

2020 yılı içerisinde cirolarının yüzde 70’inden fazlasının ihracat kaynaklı olduğunu söyleyen Bomaksan Genel 
Müdürü R. Bora BOYSAN BOA AIR markası ile özellikle insan yoğunluğunun yüksek olduğu kapalı ortamların 
havasını temizleyen temiz hava dolabını geliştirerek şu an Almanya, İsrail, Benelux ülkeleri, Slovenya, 
Romanya, Ukrayna ve Libya gibi ülkelerden yoğun talep aldığını, 2021 yılında yeni fabrika yatırımı ile birlikte 
ihracat oranını yüzde 75’lere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.
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DÖNÜŞÜM
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Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
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Kongre Programının yayımlanması

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHİ

ÖNEMLİ

TARİH
LER

2 -  5 HAZİRAN 2021*
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir

2021

*Makina Mühendisleri Odası küresel salgın koşullarına bağlı olarak kongre formatı ve tarihlerinde değişiklik yapabilir.
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