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Değerli Okurlarımız,

Bültenimizin ilerleyen sayfalarında göreceğiniz üzere İSİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet ŞANAL açıklamalarında Türk İklimlendirme Sektörü'nün 
2021 yılının Ocak ayında yaptığı 401,2 Milyon dolarlık ihracat ile ihracatını 
artıran 2. büyük sektör olduğunu belirtti. 2020 yılı Ocak ayının üstünden 
pandemi gölgesinde geçen koca bir yıl olsa bile 2021 Ocak ayında yüzde 11'lik 
bir ihracat artışı ile sektörümüz ihracat konusunda rekor kırarak soğutma 
harici tüm alt ürün gruplarında ihracatını arttırmış oldu. 

Bu istikrarlı gidiş ile bir sene içerisinde yüzde 11’lik bir ihracat artışı yakalayan 
Türk İklimlendirme Sektörü, ihracat rekorunu Ocak 2021’de kırmış oldu. 

Türkiye İklimlendirme Sektörü hem hızla gelişen iç pazar talebini karşılamada 
hem de küresel rekabetin yoğun olduğu uluslararası pazarlarda artan ihracatı 
ile Türkiye ekonomisinin önemli bir oyuncusu haline gelmiş, yabancı yatırımcıyı 

ülkemize çeken önemli sektörden biri olmuştur. Sektör firmaları yeni teknolojiler ve tasarımlar kazandırırken, 
gerçekleştirdiği istihdam ve ihracatla da ülke ekonomisine katma değer yaratmayı sürdürmeye gayret ediyor.

Bu gelişmeler ışığında ortaya çıkan diijital dönüşüm, nesnelerin interneti (IoT), BIM uygulamaları, enerji 
tasarruflu cihazlar gibi AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri ile çalışmalarına devam eden iklimlendirme sektörünün 
inovatif çözümlere ve değişimlere yenilikçi ve kabul edilebilir gözle yaklaşıyor olması dijitalleşme açısından 
olumlu olarak gözleniyor. Üreticilerin yatırımcılara sunacağı sürdürülebilir çözümler ile sürecin yeniden 
şekilleneceğini umut ediyorum. Tabi bu dönüşümde sektörümüzün meslek odaları ve sivil toplum 
kuruluşlarına da büyük görevler düşüyor. Örneğin derneğimizin de çalışmalarına katkı koyduğu TMMOB 
tarafından yürütülen “İklimlendirme Teknik Kurulu” nun meslek odalarının öncülüğünde önemli bir rehberlik 
görevi yerine getirerek pandemi sürecinde bilimsel ve teknik anlamda uyarılarda bulunmuş alınması ve 
sürdürülmesi gereken önlemlerle ilgili önemli noktalara vurgu yapmıştır.

Pandeminin toplumda yarattığı farkındalık ile sektörümüzden beklentiler artarken ilerleyen günlerde yeni 
teknolojiler ile buluşmaya devam edeceğiz. 

Saygılarımla.

Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Sayman

Ö n s ö z
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Şubat ayında doğan;

Alev Toprak
Elif Eken
Bekir Cansevdi-
Ersin Karataş
Suat Karakaş
Onur Uzunoğlu
Murat Sarı

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; 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan yıllık aidat ödemelerinin 31 Mart 2021 
tarihine kadar 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, 2021 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

MTT
Termokar
Üntes
Karataş Soğ.
KLS
Lazer
MS Havalandırma

doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler 
dileriz. 
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Üntes Prestijli Projelerin İlk Tercihi Olmaya Devam Ediyor

Teknoloji Devlerinden Mitsubishi Electric 100 Yaşında

Büyükyalı konut projesi, İstanbul Boğazı’nın girişinde, tarihi surların 
Boğaz’a açıldığı Kazlıçeşme sahilinde Emlak Konut güvencesiyle 
yükselen yeni bir “deniz semti”, bir “yeni şehircilik” projesi olarak 
öne çıkıyor. 

111 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen proje içerisinde 1.481 
konut, sosyal tesisler, spor alanları, sanat galerileri, açık ve kapalı 
havuz, kültürel aktivite alanlarının yanı sıra alışveriş merkezi gibi 
birçok mekân yer alıyor.

Mayıs 2020’de yaşamın başladığı projede Üntes, Eurovent sertifikalı, 2.500-30.000 m3/h debi aralığında 
rotorlu paket tip klima santrallerinin yanı sıra havuz nem alma üniteleri ve tavan tipi ısı geri kazanım cihazlarıyla 
yer aldı.

Dünya genelinde evden uzaya kadar birçok farklı faaliyet alanında 
öncü teknolojiler geliştiren teknoloji devi Mitsubishi Electric, 100. 
yaşını kutluyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de toplumun 
yaşam kalitesini artırmak hedefiyle çalışan Mitsubishi Electric, 
faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Pandeminin etkisiyle birçok alanda değişimin hızlandığını 
söyleyen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket SARAÇOĞLU, 
şirketin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak tasarlanan 
logonun Mitsubishi Electric Group’un olaylara farklı bakış açısıyla 
yeni değerler üretme yaklaşımını güçlü bir şekilde temsil ettiğini 

belirtti. İnsana ve çevreye dost, yeni normal döneme uygun ileri teknolojiler geliştirmeye devam edeceklerini 
ifade eden Saraçoğlu, inovatif ürün ve çözümlerle öncü rol oynayarak Türkiye ekonomisine, istihdama ve 
topluma katkı sağlamak için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Fabrika otomasyonu sistemlerinden endüstriyel ve kolaboratif ileri robot teknolojilerine, CNC mekatronik 
sistemlerden asansör ve yürüyen merdivenlere, klimadan taze hava cihazlarına, veri merkezi soğutma 
sistemlerinden izleme ve yönetim sistemlerine kadar pek çok alanda öncü teknolojiler geliştiren Mitsubishi 
Electric, 2021 yılında bir asırdır faaliyetlerini sürdürmenin gurunu yaşıyor.

100. yıla özel logo

Kuruluşundan bugüne kadar geçen 100 yıl boyunca toplumun sürekli değişen 
sorunlarına bütüncül çözümler sunmak adına iç ve dış paydaşlarını bir araya 
getirmek için çalıştıklarını söyleyen Saraçoğlu; "Mitsubishi Electric Group, 
100. yıl dönümüne özel olarak bir logo çalışması hazırladı. İlk bakışta kırmızı 
ve beyaz çizgilerden oluşan bir desen olarak görülen logodan daha dikkatli 
bakıldığında "100" sayısı doğuyor. Logo tersine çevrildiğinde de 100 sayısı 
okunuyor. Üzerinde çok çalışılan 100. yıl dönümü logomuz, Mitsubishi Electric Group’un olaylara farklı bakış 
açılarından yeni değerler üretme yaklaşımını güçlü bir şekilde temsil ediyor. Her hareketimizi güçlendiren 
"Changes for the Better" ilkemiz, Türkçe ifadeyle "Daha İyisi İçin Değişim" hedefimizle önümüzdeki 100 yıl 
boyunca da sürekli ve hız kesmeden kararlılıkla daha iyi bir gelecek için çalışacağız." dedi.

Ü y e l e r i m i z d e n  H a b e r l e r
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KLS Smyrna Serisi Fancoil Cihazları ile Fark Yaratıyor

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
KLS fabrikasında tamamen yerli sermaye ve yerli 
işgücü ile üretimini yapmış olduğu fancoil cihazları için 
Kasım 2020 itibari ile mevcut kalite sertifikalarına ilave 
olarak Eurovent sertifkası aldı. 

Yüksek malzeme ve işçilik kalitesi ile hem yurt içi hem 
de yurt dışı pazarına sunduğu fancoil cihazlarının; 

performans, verimlilik ve ses seviyesi gibi önemli kriterleri Eurovent laboratuvarlarında gerekli testlere tabi 
tutulmuş ve fancoil cihazları Eurovent Sertifikası sahibi olmuştur.

Online seçim programı ile seçimleri yapılan fancoil cihazlarının geniş kapasite aralığı ile 
sektördeki tüm iklimlendirme projelerine %100 çözüm sağlanmakta, KLSall mobil cihazlara da 
uyumlu olan seçim programı ile teknik seçime yönelik tüm veri, istatistik ve analizler teknik 
rapor olarak alınabilmektedir. 

KLS Smyrna Serisi Fancoil Cihazının Avantajları

•Optimum boyutlar ile tüm asma tavan uygulamalarına özel çözümler,
•Yüksek verimli fan-motor ile enerji tasarrufu,
•Düşük ses seviyesi (27 dBA) ile yaşam konforu,
•2 Borulu ve 4 Borulu seçim alternatifi,
•Normal SB (0~60 Pa) ve Yüksek SB (50~100 Pa) seçim alternatifi,
•Geniş kapasite aralığı (Soğutma:2,1 – 19,1 kw, Isıtma: 6,3 – 24,3 kw)
•Drenaj tavası özel kaplaması ile korozyon ve küf önleme,
•Drenaj tavası ¾” dişli bağlantı ve üfleme ağzı özel menfezi ile montaj kolaylığı,
•45º açılı serpantin yerleşimi ile yüksek ısıl verim,
•Standart 4 Hız kademesi ile projelere esnek çözümler sağlamaktadır.

KLS, üstün özelliklere sahip, kullanıcı dostu Smyrna Serisi Fancoil cihazları ile tüm iklimlendirme projelerinizde 
çözüm ortağınız olarak yer almak için çalışmalarına devam etmektedir.

Detaylı bilgi için : www.allforbuildings.com 

http://www.allforbuildings.com 
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Türk İklimlendirme Sektörü 2021 Yılı Ocak Ayında İhracatını Artıran 2. Büyük Sektör Oldu

2020 Ocak ayından bu yılın Ocak ayına göre yüzde 11’lik bir 
ihracat artışı yakalayan Türk İklimlendirme Sektörü, Aralık 
2020’de kırdığı tüm zamanların ihracat rekorunu Ocak 
2021’de istikrarlı bir düzeye oturttu.

Soğutma haricinde tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran 
Türk İklimlendirme Sektörü, Isıtma Sistem ve Elemanları 
alt sektöründe yüzde 7,6, Kilma Sistem ve Elemanlarında 
yüzde 23,7, Tesisat Sistem ve Elemanlarında yüzde 12,2, 
Havalandırma Sistem ve Elemanlarında ise yüzde 15,5, 
Yalıtım Malzemelerinde ise yüzde 27 ihracat artışı sağladı.

Ocak ayı içerisinde ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve 
İspanya olurken, kilogram başına yaratılan değer 4,6 dolar oldu.

Pandemi koşullarına rağmen ihracatımızı önceki yılların Ocak aylarına göre ciddi bir şekilde büyüterek 
başladıklarını ifade eden İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
ŞANAL, şunları söyledi: “Türk İklimlendirme Sektörü, Türkiye’nin başat sektörlerinden biri olma yolunda ilerliyor. 
Pandemi koşullarında tüm Dünya için ticari faaliyetler kısıtlanırken Türkiye İhracatı ile paralel bir şekilde Türk 
İklimlendirme Sektörü de ihracatta istikrarlı bir büyüme sağladı. Başta Hükümetimiz ve Ticaret Bakanlığımız 
olmak üzere Sektörümüzü oluşturan tüm paydaşlar ile koordineli ve stratejik bir şekilde çalışıyoruz. Bununla 
birlikte Türk İklimlendirme sektörünü oluşturan firmalarımız tüm coğrafyalarda etkin bir şekilde satış 
ve pazarlama faaliyetleri yürütüyorlar. Biz de İSİB olarak onları desteklemek ve bu faaliyetlerini daha da 
etkinleştirmek adına çok sıkı çalışıyoruz. Geçen sene başladığımız ticari sanal heyet organizasyonlarında 5 
ülke ile yaptığımız görüşmeler ve toplantılarda çok iyi iş bağlantıları kurduk. Bu sene içinde 16 ülkeye sanal 
ticari heyet düzenleyeceğiz. Bu da ihracatımızın artması yönünde firmalarımızı destekleyecek. Pandeminin 
etkisinin azalması ile birlikte yapacağımız fiziki aktivitelerle de ihracat hedeflerimizi daha yukarı çekeceğimizi 
düşünüyoruz. Sektör olarak yıl sonunu toplam 5 milyar dolarlık ihracat ile tamamlayacağımıza gönülden 
inanıyoruz."

Türk İklimlendirme Sektörü Özbekistan’da Ticari Hedeflerini Yükseltiyor

Türk İklimlendirme Sektörü, 2021 yılının ilk sanal ticari heyet organizasyonunu Özbekistan’a yaptı. 
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında Özbekistan’a düzenlediği 
sanal ticari heyet organizasyonunu 263 adet iş görüşmesi ile tamamladı. Özbekistan sanal ticaret heyetine 
ülkemizden 20 firma, Özbekistan’dan ise 77 farklı firma katılım sağlarken yapılan görüşmelerde ticari ilişkiler 
geliştirilmesine ve büyütülmesine yönelik pek çok konu firmalar arasında masaya yatırıldı.

Türk firmalarının ısıtma, soğutma, tesisat, havalandırma ve klima ürün grupları ile iştirak ettiği Özbekistan 
Sanal Heyet Organizasyonu, 25 Ocak 2021 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 
Taşkent Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, İSİB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Levent Aydın ile heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin katıldığı bir 
bilgilendirme toplantısı ile başladı. 26-27-28 Ocak 2021 tarihlerinde ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği 
toplantıların akabinde telafi görüşmeleri de gerçekleştirildi.

Zoom programı üzerinden Özbekistan’da yerleşik İklimlendirme Sektöründen (HVAC Sektörü) ithalatçı, inşaat 
ve taahhüt hizmetleri ve danışmanlık sektöründen 77 firma yetkilisi ile yapılan görüşmelerde Türk firmaları 
toplam 263 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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ISK-SODEX 2021 Fuarı 29 Eylül-2 Ekim 2021 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilecek

Avrasya Bölgesi’nde uluslararası düzeyde uzun bir aranın 
ardından gerçekleşecek ilk buluşmanın ISK-SODEX 2021 Fuarı 
olması sebepli, tüm sektör 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihlerini 
bekliyor. Katılımcı ve ziyaretçileri için tam anlamıyla bir 
“buluşma noktası” olacak olan ISK-SODEX 2021 Uluslararası 
HVAC&R, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, 
Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı da tüm yenilikleri ile 
kapılarını açmak için sabırsızlanıyor. Isıtma, soğutma, klima, 
tesisat, havalandırma ve yalıtım sistem ve ekipmanlarından 

oluşan iklimlendirme sektöründe COVID-19 sebebi ile 2020 yılı toplam ihracatında minimal bir daralma olsa 
da, tüm dünya ve sektörlerin yaşadığı etkiler göz önünde bulundurulduğunda, sektörün yılı genel olarak 
memnun kapattığı belirtilebilir. Toplam ihracatta ilk sırada gelen Tesisat Sistem ve Elemanları ürün grubunda 
bu dönemde 1.7 milyar $’ın üzerinde ihracat yapıldı, iklimlendirme sektörü ise Almanya ile en yüksek hacimli 
ihracatı gerçekleştirdi.

Ocak-Aralık 2020 verilerine bakıldığında iklimlendirme sektörünün bu zorlu dönemi başarıyla geride bırakarak 
2021 yılına girdiğini görüyoruz. Bu bağlamda, başarılı geçecek bir ISK-SODEX 2021 Fuarı’nın ayak sesleri de 
şimdiden duyuluyor. Fuarın uluslararası yapısı 8 üzerinde ülkeden katılımcıları ve İSİB organizatörlüğünde 
gerçekleşecek olan B2B görüşmeler ile desteklenecek, yaklaşık 2 yıldır ISK-SODEX Fuarı’nı bekleyen iç pazar 
ise büyük bir dinamizm kazanacaktır.

ISK-SODEX 2021 Fuarı Ticaret Bakanlığı ve İzmir Ticaret Odası Teşvikleri Kapsamında

2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında ISK-
SODEX Fuarı, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından teşvik kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda ISK-SODEX Fuarı 
katılımcısı olan ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketlerin, 
stant kirası ve konstrüksiyon harcamalarının belirli miktar ve oranlarda desteklenmesi uygun görülmüştür. 
Ayrıca, İzmir Ticaret Odası (İZTO)’da ISK-SODEX Fuarı’nı destekleyerek, 2021 yılında teşvik verilecek fuarlar 
kapsamına almıştır.

Avrasya HVAC&R Sektörünün Gözü ISK-SODEX 2021 Fuarı’nda

Avrasya Bölgesi’nde uluslararası düzeyde uzun bir aranın ardından gerçekleşecek ilk buluşmanın ISK-SODEX 
2021 Fuarı olması sebepli, tüm sektör 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihlerini bekliyor. Katılımcı ve ziyaretçileri için 
tam anlamıyla bir “buluşma noktası” olacak olan ISK-SODEX 2021 Uluslararası HVAC&R, Yalıtım, Pompa, 
Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı da tüm yenilikleri ile kapılarını 
açmak için sabırsızlanıyor. Detaylı bilgi ve katılımcı olmak için www.sodex.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

2021 yılını Özbekistan Sanal Heyet Organizasyonu ile başarılı bir şekilde başladıklarını ifade eden İSİB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Özbekistan Sanal Ticari Heyet Başkanı Levent Aydın, şunları ifade etti: “Her sene 
yaklaşık 1,8 milyar dolar iklimlendirme sektörü ithalatı yapan Özbekistan, Türkiye için çok ciddi bir pazar. 
Türk İklimlendirme Sektörü, şu anda Özbekistan’ın iklimlendirme sektörü ithalatının yüzde 8’ini karşılıyor. 
Sanal heyet organizasyonumuza katılan üye firmalarımız bu görüşmelerde ihracata dönüşecek birçok 
bağlantı gerçekleştirdi. Özbekistan’da 2021 yılında pazar payımızı yüzde 10 seviyelerine getirmek istiyoruz. 
Pandemi ardından ülkeler ve sektörler arası ilişkilerin daha da yukarılara çıkacağını ve ihracat hedeflerimizi 
daha da yükselteceğimizi düşünüyoruz. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata dönmesi amacıyla toplantılar 
ardından da firmalarımıza desteğe devam edeceğiz.”

http://www.sodex.com.tr 


8 01/02/2021 - 28/02/2021 • Sayı: 108

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

İSKİD Pandemide Geliştirilen Ürün ve Teknolojileri Anlattı

ASHRAE, COVID Kılavuzunu Güncelledi

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği İSKİD, COVID-19 
sürecinde iklimlendirme sektörünün yaşadığı değişim ve dönüşümü 
uzmanlarla birlikte masaya yatırdı. “COVID-19 ve Diğer Hastalıklara Karşı 
İklimlendirme Sektöründe Çözümler ve Yeni Teknolojiler” konulu webinar, 
İSKİD üye firmalarından AFS, Arçelik, Beko, General Filter, Havak ve Form 
Şirketler Grubu sponsorluğunda 23 Şubat Salı günü düzenlendi.

İklimlendirme sektöründe yer alan ürün ve teknolojilerde yaşanılan 
dönüşümün ve sektörün geleceğinin değerlendirildiği ve Ece Uluğtekin 
moderatörlüğünde gerçekleşen webinarda, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 

Ozan Atasoy, İSKİD Yönetim Kurulu Üyesi Can Topakoğlu, İSKİD Havalandırma Komisyonu Üyesi Mehmet 
Zahid Poyraz ve Makine Mühendisleri Odası’ndan Makine Yüksek Mühendisi Ahmet Akçakaya sunumları ile 
güncel bilgileri, yeni ürün ve teknolojileri katılımcılar ile paylaştı.

Webinar videosunu izlemek için tıklayınız.

ASHRAE Epidemic Task Force Grubu, SARS-CoV-2'nin iletimini 
azaltmaya yardımcı olmak için yapıların yeniden kullanıma 
açılışı için HVAC sistemleri kılavuzunu güncelledi.

Binalardaki birçok HVAC sisteminin performansı hala 
değerlendirilirken, yeni bilgiler, binaların yeni duruma hazırlığı 
kılavuzunda önemli güncellemeler sağladı.

ASHRAE Epidemic Task Force Grubu Hazırlık Ekibi Lideri Wade 
CONLAN, "Bina Hazırlık Kılavuzu, tasarımcılar ve işletmeciler 
için kullanım dönemleri arasında kirli olabilecek alanlarını 

temizlemede zaman ve enerjiyi azaltmak için kullanım öncesi veya sonrası temizleme hesaplamalarını 
yapmada yardımcı olacak ek bilgiler ve açıklamalar içeriyor. Yeni bilgiler, eşdeğer dış mekan hava beslemesinin 
kullanımının arkasındaki teoriyi, filtrelerin ve hava temizleyicilerin performansını hesaplama yöntemini ve 
sistemlerin binayı temizleme yeteneğini değerlendirmeye yardımcı olacak filtre damlacık verimliliğini içeriyor" 
dedi.

Büyük güncellemeler, temizleme öncesi veya sonrası stratejileri, metodolojileri, temizleme süresi 
hesaplayıcısını ve ısıtma sezonu rehberliğini içeriyor. Ayrıca, yakın zamanda tanıtılan temel önerilerle uyum 
sağlamak ve minimum dış hava beslemesi ve filtre verimliliği gereksinimlerini ve bunların eşdeğer bir dış hava 
tedarikine dayalı risk azaltma stratejisindeki rollerini içeren ayarlamalar da bu güncellemelere dahildir.

Kılavuz, bir bina hazırlık planı, artırılmış filtreleme, hava temizleme stratejileri, evsel ve sıhhi su sistemleri 
geliştirmek için gereken taktik devreye alma ve sistem analizini ve virüs bulaşını hafifletmek için sistem 
özelliklerindeki genel iyileştirmeleri ele alır.

ASHRAE Yapı Hazırlık Kılavuzu'nun tamamı ve diğer COVID-19 kaynakları için:
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources 

https://www.youtube.com/watch?v=LFGRJJOVoD4
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources  
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ISH Digital 2021, 22-26 Mart 2021 Tarihlerinde Sanal Ortamda Düzenleniyor

Çevrimiçi olarak düzenlenecek olan dünyanın önde gelen su, 
ısıtma ve iklimlendirme fuarı, devam eden salgına rağmen 
22-26 Mart 2021 tarihleri arasında sıhhi tesisat ve HVAC&R 
sektörünü bir araya getirecek. Fuar beş gün boyunca katılımcıları, 
ziyaretçileri, uzmanları ve gazetecileri buluşturarak, bilgi 
alışverişine uygun bir ortam yaratmak, yüksek kaliteli içerik 
sağlamak, kapsamlı bir etkinlik programı ile yeni çözümleri ve 
yenilikleri sunmayı amaçlıyor.

ISH digital; Yeşil Mutabakat (Green Deal), korona salgınında 
havalandırma ve iklimlendirme ekipmanlarının büyük önemi, 

içme suyu hijyeni ve gittikçe önem kazanan banyoda hijyen trendi gibi önemli, geleceğe yönelik konularda 
belirleyici olacak.

Bu dijital etkinlikte, tüm katılımcı faaliyetleri bir noktada toplanarak, Messe Frankfurt'un sunduğu hizmetlere 
dijital olarak bağlanacak. Dijital platform, dünyanın dört bir yanından tüm şirketlere ve ilgili taraflara tanışma 
ve dolayısıyla, başka hiçbir yerde bulunmayan imkanlarla yeni bağlantılar kurma şansı veriyor.
Ek olarak, etkinlik programı canlı akışı ve isteğe bağlı yayınlarının yanı sıra, katılımcılar ile çevrimiçi toplantılar 
için bir randevu sistemi de olacak.

Ziyaretçiler diledikleri konferanslara, basın etkinliklerine, ürün tanıtımlarına, sunumlara, özel gösterimlere vb. 
katılma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, hedef grubun ilgisini çeken temalara odaklanan özel bir zanaatkar 
kanalı da olacak. Bu kanal, nerede oldukları fark etmeksizin herkese ulaşmak için bir internet radyosu ile de 
destekleniyor.

Banyo Hijyeni, ISH Digital 2021’de, Her Zamankinden Çok Daha Önemli Olacak

Kire ve bakterilere dayanıklı yüzeyler, temas gerektirmeyen donanımlar ve hijyenik elektronik bideler 
aracılığıyla temizlik: Banyoda hijyen her zamankinden daha fazla talep görüyor. Sıhhi temizlik endüstrisi, ister 
otel banyosu, ister umumi tuvaletler veya özel yaşam alanı banyosu olsun, hijyen konusundaki sürekli artan 
beklentileri karşılayan akıllı çözümler sunuyor. Dünyanın önde gelen su, ısıtma ve iklimlendirme ticaret fuarı ve 
etkinliği ISH’te, 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında çeşitli çözümler çevrimiçi olarak sunulacak ve tartışılacak.

Banyo hijyenin hassas bir konu olması ve Korona virüsünün dünya çapında yayılmasıyla birlikte, odak 
noktası banyo temizliğini olması sebebiyle sanitasyon ürünlerinin hijyenik nitelikleri artık sadece evlerini 
modernize etmek isteyen tüketiciler için değil, aynı zamanda kamusal alan yapılarında çalışan mimarlar ve 
proje planlayıcıları için de büyük önem arz eden bir konu haline geldiği için ISH Digital’de dikkat çeken önemli 
konulardan biri olacak.

ISH digital hakkında ayrıntılı bilgi için www.ish.messefrankfurt.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

http://www.ish.messefrankfurt.com
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Johnson Controls, İnşaat Sektörü için Yaptırdığı Anketlerin Sonuçlarını Açıkladı

Sayıları 800’ü aşan karar verici ile yapılan bağımsız araştırmalara 
göre, inşaat sektörünün karar verici unsurları, sağlıklı bir binanın 
üç kritik odak alanına öncelik veriyor: İnsanlar, Mekânlar ve 
Gezegen.

Johnson Controls, inşaat sektöründe 800’ü aşkın karar 
vericiyle yapılan ve sağlıklı bina trendleri ve teknolojilerine 
yatırımı artırmaya yönelik değişimi ortaya koyan bağımsız 
anketlerin sonuçlarını açıkladı.

Johnson Controls CEO’su George OLIVER şunları ifade etti: “Sağlıklı bir dünya vizyonunun merkezinde 
sağlıklı binalar olmalıdır ve bu da İnsanlara, Mekânlara ve Gezegene hizmet etmek için en önemli unsurları 
gerçekleştirmek anlamına gelir. OpenBlue teknolojilerimiz bina peyzajını yeni baştan yaratarak işletmelerin 
sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı olan dinamik ve akıllı özellikler oluştururken 
sağlıklı mekânlar, zenginleştirilmiş deneyimler ve maliyet tasarrufları sağlıyor. Johnson Controls, yeni bina 
teknolojilerini İnsanlara, Mekânlara ve Gezegene odaklanmamızı sağlayan çığır açıcı çözümlere dönüştürmede 
sektöre öncülük ediyor.”

Anketler, katılımcı şirketlerin yüzde 90’ının sağlıklı bina girişimlerine ayrılmış kaynaklara sahip olması 
nedeniyle ihtiyacın hiç olmadığı kadar büyük olduğunu doğruladı.

Johnson Controls Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Rolando FURLONG, “Bugün bina 
sakinlerinin sağlık ve esenliğine öncelik verebilecek, maliyet tasarrufları sağlayacak ve bölgelerin sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine katkıda bulunabilecek bina çözümlerine piyasada büyük bir talep var. Kapsamlı çözüm 
portföyümüzle bu beklentileri karşılayabileceğimize, operasyonel değeri artırabileceğimize ve bölgelerin 
sürdürülebilirlik vizyonuna katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz” dedi.

2020 salgını, az sayıda müşterinin düşük doluluğa rağmen bina işletme giderlerini düşürebildiğini ortaya 
koyarak, esneklik sağlayan teknolojilere olan ihtiyacı vurguladı.

Johnson Controls Başkan Yardımcısı ve Baş Müşteri ve Dijital Yetkilisi Michael ELLIS şunları söyledi: “Doluluk 
düşük olduğunda enerji kullanımının önemli ölçüde düşmesi beklenirken, şaşırtıcı bir şekilde, her on bina 
işletmecisinden sadece birinden bile daha azı enerji kullanımını %20’den fazla azaltmayı başarmıştır” dedi. 
Şirketlerin agresif bir şekilde enerji ve maliyet tasarrufu peşinde koştuğu bir dönemde, müşteriler, bu 
binaların sağlık profilini iyileştirirken daha iyisini yapmalarına yardımcı olan çözümlere ihtiyaç duyuyor ve 
istiyor. Johnson Controls OpenBlue teknolojileri, sağlıklı mekânlar için çözümler getirirken aynı zamanda 
sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet eden, oyunun kurallarını değiştiren benzersiz bir özellik sunuyor.”

Tesis işleticileri anketi, Sağlıklı İnsanlar, Sağlıklı Mekânlar ve Sağlıklı bir Gezegen hedeflerine ulaşmak için 
spesifik yatırım önceliklerini ortaya koydu:

Sağlıklı İnsanlar 

Şirketler, yüksek performanslı ekiplerin itici gücü olarak görülen çalışan sağlığı ve esenliği konularına 
giderek daha fazla önem veriyor. Araştırmalar, kuruluşların sağlıklı yaşam, temiz hava ve iç huzura yönelik 
yatırımlarında artış olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 80'i COVID salgını sırasında ve sonrasında bina 
sakinlerinin sağlık ve güvenliğini korumanın çok veya son derece önemli olduğunu belirtti. Bunlara sıcaklık 
kontrolü, dezenfekte etme, havalandırma ve hava filtreleme gibi yeni faktörler eklenmektedir. Bunların hepsi 
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akıllı sensörler ve kontrol yazılımı ile geliştirilmiş, bakımlı sistemler ve ekipmanlar gerektirmektedir. COVID 
salgının ortaya koyduğu gerçekler, bu teknolojilerin temassız erişim ve temas takibi konularında potansiyel 
faydasını artırdı. Bu özellikler, güveni muhafaza ederken misafirlerin ve bina sakinlerinin binaya erişiminin, 
sirkülasyonunun ve konumunun gelişmiş takibi yoluyla genel bina güvenliğini artırmaya yardımcı olabilir. 
Johnson Controls tüm bu ihtiyaçlar için çözümler sunar ve ortak alanlardaki insanlar için daha geniş kapsamlı 
bir sağlığa destek verir.

Sağlıklı Mekânlar 

Maliyet tasarrufu sağlamak ve verilerle desteklenen hızlı ve bilgiye dayalı kararlar almak, tesis faaliyetlerinin 
önemli bir parçasıdır. Johnson Controls bağımsız araştırmalarında, tesis yöneticilerinin %8’'i acil durumlara hızla 
yanıt verme esnekliğinin artmasının, esnek tesis izleme ve sağlıklı hava stratejileri gibi teknolojilere yatırım 
konusunda en önemli itici güç olduğunu belirtti. İnsanların çalıştığı, alışveriş yaptığı, eğlendiği ve yaşadığı 
alanlar zaman içinde daha çekici, daha verimli ve işletilmesi daha ucuz hale geliyor. Alan optimizasyonu, 
sermaye planlaması ve varlıkların çalışma süresini ve ömrünü artırmak, işletme performansını destekler ve 
bina işleticileri için maliyet tasarrufları ve gelir fırsatlarının artmasını sağlar. Bağlantılı çözüm ve hizmetlerden 
oluşan kapsamlı bir hizmet grubu olan Johnson Controls OpenBlue, bina ve varlıkların performansını en iyi 
seviyeye getirmek için dijital entegrasyondan yararlanır.

Sağlıklı Gezegen 

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve akıllı bina teknolojisi alanlarındaki gelişmeler her geçen yıl daha da 
önemli hale geliyor. Araştırmalarda, tesis yöneticilerinin yüzde 76’sı enerji maliyeti tasarruflarının yatırım için 
en büyük itici güç olduğunu belirtti. Bu yatırımlar yatırımcıları, çalışanları ve müşterileri çekmek ve tutmak için 
önemli bir ölçüt olan kurumsal sürdürülebilirlik sıralamalarını da etkiliyor.

Binalar, gezegenin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ından ve enerji kullanımından kaynaklanan 
sera gazı emisyonlarının yüzde 36’sından sorumludur. Ancak binaların sadece %1’i enerji tasarrufu sağlayan 
yenileme işleminden her yıl geçiyor. Etkin bir şekilde harekete geçmek artan düzenlemelere uyum sağlamada, 
enerji tüketimini azaltmada ve sürdürülebilirliği artırmada hayati önem taşır. Gezegenin sağlığı için yapılan 
araştırmalar, kuruluşların yüzde 57’sinin önümüzdeki on yıl içinde en az bir tesiste net sıfır karbon veya pozitif 
enerji durumunu gerçekleştirmeyi planladığını ortaya çıkardı.

Johnson Controls, daha sağlıklı binalar yaratma konusunda süregelen çabaları sayesinde yalnızca Kuzey 
Amerika’da 3.000’den fazla enerji tasarrufu performansına dayalı sözleşme yapılan projeyi hayata geçirdi. 
Sonuç olarak, müşteri tesislerindeki karbon emisyonunda 29 milyon tonu aşkın azalmanın yanı sıra, kapsamlı 
birtakım ürün ve teknoloji çözümleri sayesinde enerji ve işletme giderlerinde $6 milyar tasarruf sağlandı. 
2019 mali yılında Johnson Controls gelirlerinin neredeyse yarısı, enerji kullanımını azaltan ve sürdürülebilirliği 
geliştiren ürün ve hizmetlerden geldi. Johnson Controls, sağlıklı insanlara, sağlıklı mekânlara ve sağlıklı bir 
gezegene destek olmak amacıyla bina sahiplerinin ve sakinlerinin etkili ve verimli kararlar almalarına yardımcı 
olur.

Araştırmaların özetlerini incelemek için tıklayınız.

https://www.johnsoncontrols.com/en_middleeast/insights/2021/featured-story/healthy-buildings-pulse-study
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