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Değerli Okurlarımız,

1 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Genel Kurul sonrasında 
Yönetim Kurulumuz üyelerimizin güvenini ve desteğini alarak görevine 
başladı. Pandemi koşullarında yaşanan karantina uygulamaları ve bu 
uygulamalar konusunda kontrollü normalleşmeye göre dönüşüm sağlayan 
sektörümüzde ve derneğimizde yoğun bir çalışma takvimi bizleri bekliyor.

Sektörün geleceğine yön vermek ve büyüme stratejilerini şekillendirmek 
için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İklimlendirme Meclisi tarafından 
hazırlanan İklimlendirme Sektörü Strateji Belgesi’nde belirlenen eylemleri 
yerine getirmek amacıyla ESSİAD olarak TOBB bünyesinde kurulan çalışma 
gruplarında görev alıyoruz. Kısa ve uzun vadede sektörümüzün gelişimi için 
önemli olan bu çalışmalarda Vakfımız, sektör derneklerimiz ve sektör firma 
temsilcilerimiz ile bir araya gelerek ortak paydada buluşarak hep birlikte 
neler yapabileceğimizi tartışma imkanı elde ediyoruz.

Bültenimiz içerisinde de göreceğiniz üzere yeni dönem çalışma Komisyonlarımızın başlıkları ve amaçlarının 
açıklandığı ve sizleri de bu komisyonlarda çalışmaya davet eden yazışmaları başlattık. Çalışma Komisyonlarımız 
ile üyelerimize ve sektörümüze katma değer yaratacak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Tüm üyelerimizi 
komisyonlarımızda görev almaya ve Yönetim Kurulumuz ile koordineli çalışmalar yapmaya davet ediyorum.

En önemli projelerimizden olan ve her zaman ilk gündem maddemiz olacak, Türkiye’deki Endüstriyel 
Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörü’nün önemli bir eksikliğini giderecek olan İzmir Kalkınma 
Ajansı-İZKA ile başlattığımız Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı, EHİS LAB projemizdir. Bu projemizin 
gerçekleşmesiyle ülkemizin kaybı olan ve her yıl test ve analiz giderleri için yurtdışına göndermekte olduğumuz 
meblağlar büyük oranda azalacaktır. EHİS LAB projesi aynı zamanda Üniversite-Sanayi işbirliğinin de önemli 
bir ayağını oluşturacaktır. Proje ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor, yakında sizlerle güzel gelişmeleri 
paylaşmayı umut ediyorum.

Projelerimize ek olarak ESSİAD Okuldan İşe Projesi, ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi ve rutin çalışmalarımız ile 
faaliyetlerimize devam ediyoruz. Düzenleyeceğimiz faaliyetlere üyelerimizin destek vermesi, projelerimizin 
hedeflenen başarıya ulaşabilmesi için önem taşımaktadır. Bu süreci birlikte başarı ile tamamlamak adına tüm 
üyelerimizi yürüttüğümüz projelere ve faaliyetlerimizde etkin rol almaya, tüm üyelerimizi Soğutma Dünyası 
dergimizi desteklemeye, dergimize değer katmaya davet ediyorum.

Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz etkinliklere ilişkin haberleri bültenimiz içerisinde inceleyebilirsiniz. Birlik ve 
beraberlik içinde daha güzel günler göreceğimiz inancıyla çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla.

Güray KORUN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ö n s ö z
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ESSİAD, İBB Meslek Fabrikası ve Çınarlı MTAL İş birliğinde F-Gaz ve Soğutma Eğitimi 
Teorik ve Uygulamalı Olarak Gerçekleştirildi

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan F-Gaz teknik personellerinin belgelendirilmesi ve 
yetkilendirilmesi ile ilgili meslek standartlarının ve mesleki yeterliliklerinin çalışanlar tarafından alınması 
gerekliliği önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda; çalışanların mevzuat bilgilerinin geliştirilmesi ve uygulama becerilerinin arttırılması için 
ESSİAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 
ortak olarak düzenlenen F-Gaz ve Soğutma Eğitimi 24  – 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında teorik ve uygulamalı 
olarak gerçekleştirildi. 

Düzenlenen eğitimde katılımcılar florlu gaz kullanan cihazlar ile ilgili teorik ve pratik bilgilerini geliştirdi.
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ESSİAD Tarafından Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 
Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğrencilerine Sektör Sunumu Gerçekleştirildi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, 26 
Mayıs 2021 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim 
Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU ve EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün 
sunumları ile Celal Bayar Üniversitesi Hasan 
Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Enerji 
Sistemleri Mühendisliği öğrencilerine sektör 
sunumu gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ilk 
sunumda; EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ tarafından ESSİAD ve 
EHİS Sektörünün tanıtımı ile birlikte kariyer 
belirleme, hedeflere ulaşma, özgeçmiş 
hazırlama, sektörel hedefler, başarı hikayeleri 
gibi bilgiler detaylı olarak paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ikinci sunumda; ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN 
söz alarak bir endüstri tesisinin organizasyon şemasını teknik kadroda yer alan mavi/beyaz yaka çalışanların 
iş tanımları ile birlikte detaylandırarak öğrencilere aktardı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen son sunumda ise ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU söz 
alarak iklimlendirme sektöründeki küresel ihtiyaçlar, dijitalleşme çalışmaları ve sektörde enerjinin doğru 
kullanımı ile ilgili yapılan güncel çalışmaları genç mühendislere örnekler ile paylaştı.
Yoğun katılım ile gerçekleştirilen etkinlik soru cevap sonrasında sona erdi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 
Yönetim Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU ve 

EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ 
gerçekleştirilen sektörü sunumu bünyesinde 

deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı.

EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ 
ESSİAD ve EHİS Sektörü'nün tanıtımını gerçekleştirdi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray 
KORUN öğrencilere iş hayatına yönelik bilgiler aktardı.

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU 
sektörde enerjinin doğru kullanımının önemine

dikkat çekti.
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ESSİAD Yönetim Kurulu, 
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ’ı Ziyaret Etti

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can 
İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Güray KORUN, Genel Sekreter Turan 
MUŞKARA, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdinç 
YAPAN, Burak SATOĞLU, Batuhan ERİŞ, 
Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hakan SEMERCİ ve Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi İbrahim İŞBİLEN’in katılımları ile 
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve 
Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
AKDAŞ ziyaret edildi. 

Dinamik Isı Ürün Geliştirme Mühendisi 
Alp AKDAŞ’ın da katıldığı ziyarette dernek 
faaliyetleri ve yürütülen projelere yönelik 
görüşmeler gerçekleştirildi.

ESSİAD'ın Yeni Üyesi: Neta Ekipman

http://www.turbofin.com.tr/
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ESSİAD'ın Yeni Dönem Komisyonları Çalışmalarına Başlıyor

ESSİAD çalışma takvimi doğrultusunda yeni dönemde faaliyetlerine başlayacak olan 7 komisyon ile dernek 
projelerinin ve faaliyetlerinin daha hızlı ve planlı bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda aşağıda 
yer alan komisyonlarda görev almak isteyen ESSİAD Üyeleri dernek merkezi ile iletişim kurabilirler.

1 Eğitim Komisyonu

Yeni Dönemde Faaliyet Gösterecek Olan Komisyonlar

Komisyonun Amacı: Eğitimin ve gelişmenin sürdürülebilirliğini benimsemiş ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi 
kapsamında, ESSİAD üyelerinin ve sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek eğitimlerin 
ve öncelikli eğitim konularının düzenlenmesi için konusunda uzman olan kişiler ile katılımcıları bir araya 
getirerek; bilgi ve deneyimlerin aktarılmasını amaçlamaktır. KOSGEB vb. devlet desteklerinden üyelerin bilgi 
edinmesini sağlamak üzere çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Komisyonun Amacı: Soğutma Dünyası dergisinin tanınırlığını arttırmak amacıyla Yayın Kurulu'na içerik ile 
ilgili önerilerde bulunmak, yeni dönem reklam fiyatlarının oluşturulmasını sağlamak, firmalar ile yeni reklam 
görüşmelerinin yapılması konusunda önerilerde bulunmak, Soğutma Dünyası e‐derginin geliştirilmesi, hem 
dernek web sitesinin iyileştirilmesi hem de Soğutma Dünyası web sitesinin oluşturulması ve güncellenmesi 
çalışmalarını yürütmektir.

2

3

4

5

6

7

Web Sitesi, Soğutma Dünyası, Reklam Tanıtım Komisyonu

Mesleki Yeterlilik,Soğutucu Akışkanlar Komisyonu

Yurt Dışı Pazarlar Komisyonu

Sosyal ve Dernek Çalışmaları Komisyonu

Yapı Bilgi Modelleme Sistemi (BIM) Komisyonu

Okuldan İşe Komisyonu

Komisyonun Amacı: Sektörümüze ait mesleki yeterlilik çalışmalarına katkı sağlamak ve sektörde kullanılan 
soğutucu akışkanlar ile ilgili çalışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Komisyonun Amacı: Sektörün ilgi duyduğu hedef pazarlar dikkate alınarak yurt dışı pazar araştırma 
çalışmalarının yürütülmesi, dernek fuar katılımlarının ve yurt dışı ticaret heyeti organizasyonlarının 
planlanması, sektör paydaşları tarafından planlanan etkinliklerin üyelerimize duyurulması, üyelerimizin ve 
sektör firmalarının ihracat kapasitesini arttıracak eğitimlerin Eğitim Komisyonu ile birlikte koordine edilerek 
gerçekleştirmesini amaçlamaktadır.

Komisyonun Amacı: Nitelikli üye sayısının arttırılması,  mevcut üyelerin sosyal ve eğitim aktivitelerinin 
organize edilmesi, üye ilişkilerinin güçlendirilmesi, Genel Kurul zamanlarında, Genel Kurul Toplantısı ile ilgili 
çalışmaların planlanması ve yürütülmesini amaçlamaktadır.

Komisyonun Amacı: Üyelerimizi binanın tasarımından kullanım ömrü sonuna kadar olan bütün süreçlerin 
yönetilmesini sağlayan, tüm dünyada zorunluluk haline gelecek Yapı Bilgi Modelleme Sistemi (BIM) sürecine 
hazırlamak ve dernek faaliyetlerinin BIM ile ilgili yol haritasını belirlemek için çalışmalar yürütmektedir. BIM 
konusunda desteğe ihtiyaç duyan özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalara dernekler aracılığıyla yol gösterilmesi, 
mevcut teşvik ve kaynaklara ulaşmalarında yardımcı olunacağı, bu konuda bilgi ve tecrübeye sahip firma ve 
danışmanlarla sektörün bir araya gelmesi için ortam yaratılması sağlanması amaçlanmaktadır.

Komisyonun Amacı: Sektörün teknik personel ihtiyacının giderilmesi için çalışmaların gerçekleştirilmesi, 
sektör firmaları ile üniversitelerin mühendislik ve teknik bölümlerinin, meslek liselerinin ilgili bölümleri 
ile iş birliği yapılarak mesleki eğitim almış öğrencilerinin istihdamının sağlanması, staj taleplerinin hayata 
geçirilmesi,  sektör sunumu, teknik gezi faaliyetlerinin planlanması, burs çalışmalarının yürütülmesi, AR‐GE 
ile ilgili çalışmaların yapılması ve etkinliklerin düzenlenmesini amaçlamaktadır.



701/05/2021 - 31/05/2021 • Sayı: 111

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

Soğutma Dünyası Dergisi Görüş Anketi'ne Katılmayı Unutmayın!

Soğutma Dünyası dergimizin 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihinde Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan ISK-SODEX Fuarı'nda yayınlanacak 

olan sayısında yer almak ve anatajlı fiyatlardan yararlanmak için 
essiad@essiad.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz!

SOĞUTMA DÜNYASI ISK-SODEX 2021 SAYISI REKLAM REZERVASYONUNUZU ŞİMDİDEN YAPTIRIN!

Ankete 

katılmak 

için 

tıklayınız.

https://www.sodex.com.tr/tr
https://essiad.org.tr/gorus-anketi/
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Mayıs ayında doğan;

Ali GÜNGÖR / Şahıs Üye, Soğutma Dünyası Editörü
Cem GÖRGÜ / Birim Teknik
Erdinç YAPAN / Messan
Hakan KARAKAYA / Egefer
Hasan ALTINEL / Net Soğutma
İskender BARLAS / Barlas Soğ.
Melda GEKA / İmas
Salih ÜNAL / Dünya Rezistans

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, 01 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantımızda alınan 
karar gereği; 2021 yılını kapsayan yıllık aidat ödemelerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar 
gerçekleştirilmesi 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 ödemeler konusunda detaylı bilgi alabileceğinizi hatırlatır, 2021 yılının üyelerimize ve 
sektör firmalarımıza güzel günler getirmesini dileriz.

• Havale ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz için banka bilgilerimiz: 
      TEB Manavkuyu Şubesi TR15 0003 2000 6250 0000 3374 81

• 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.

Reklam talepleriniz için essiad@essiad.org.tr 
adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

Mustafa SEZER
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

mailto:essiad%40essiad.org.tr%20?subject=
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Kurulduğu 1993 yılından bugüne pek çok sanayi kuruluşunun 
yatırım ve özel proses projelerinde çözüm ortağı olarak hizmet 
veren EMA Şirketler Grubu; dijital teknolojileri en verimli şekilde 
kullanan yenilikçi, akıllı ürün ve sistemler üretmek için yatırım 
yapıyor. 

ESSİAD'ın 2011-2013 döneminde Başkanlık görevini yerine getiren 
Hüseyin Vatansever’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu EMA Şirketler 
Grubu, 1998 yılından bugüne Ege Soğutma Sanayicileri Derneği 
(ESSİAD) üyesi. Vatansever derneğimizin değişik kademelerinde 
uzun yıllar görev aldıktan sonra 2011-2013 yılları arasında ESSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 

ESSİAD e-bülten’e açıklamalarda bulunan Hüseyin Vatansever, 
Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde, mülkiyeti kendilerine ait olan arazide 2020 yılı Temmuz ayında temelini 
attıkları yatırımın, yirmi yıllık hayallerinin bir ürünü olduğunu söyledi. 

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

 EMA Enerji, Yeşil Teknolojilerde Büyüyecek

28. Yılında Yeşil ve Yenilikçi Ürünlerin Üretimi için Yatırım Yapan Ema, Pancar Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki Yeni Fabrikasını Bu Yıl Sonunda Devreye Almayı Planlıyor. 

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve 
Ema Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin VATANSEVER

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, Türkiye ve 
dünyada ilk kez üretilecek, akıllı ürün ve sistemleri 
sektöre kazandırmak için yola çıkıyoruz” dedi. 

Doğaya ve Çevreye Saygılı Sistemler Öne Çıkıyor

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Koranavirüs salgınının, iklimlendirme sektörüne çok önemli 
dersler verdiğini vurgulayan Vatansever; özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yeşil enerjiye geçiş, sıfır enerjili 
binalar, doğaya ve çevreye saygılı sistem ve teknolojilerin geleceği şekillendirmeye başladığına dikkat çekti. 

Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı:  “Son bir yıldır bize yeni normaller öğreten Koronavirüs salgını, hali 
hazırda uyguladığımız birçok yöntemi sorgulamamıza sebep oldu. Bu yöntemler arasında iklimlendirme/
havalandırma sistemleri de yer alıyor. Virüsün bulaş yolu hesaba katıldığında kapalı ortamlarda bulunan 
kişilerin sağlığını korumak için havalandırma sistemlerinin yüzde yüz taze ve temiz hava verebilmesi kritik 
öneme sahip hale geldi. Çünkü mevcut sistemlerde, eğer proje gereği bir zorunluluk yok ise genel olarak 
%15 ilâ 30 arası mertebelerde taze hava ortama veriliyor. Oysa yüzde 100 taze ve temiz hava sağlayan 
iklimlendirme / havalandırma sistemleri sayesinde iç mekânda havada asılı duran virüs partikülleri emilerek 
dışarı atılıyor. Yerine, dışardan alınan özel filtrelerden geçirilmiş, yüzde yüz taze ve temiz hava ile havada 
asılı olan damlacıkların seyreltilmesi, hatta ultraviyole sistemler eklenerek sıfır oranına yakın değerler 
sağlanıyor. Böylece hava kaynaklı oluşabilecek bulaş riskleri en aza indirilmiş, hatta bertaraf edilmiş oluyor. 
İklimlendirme sektörünün, enerji verimliliğinin sınırlarını zorlayan teknolojilere, ürünlere ve iş yapma şekillerine 
ihtiyacı olduğunu vurguladı. Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden gören firmaların, bu değişimin parçası olmaya 
başladığına dikkat çeken Vatansever, “EMA olarak bu değişimden pay almak ve şirketimizi geleceğe güçlü bir 
şekilde taşıyabilmek istiyoruz” dedi. 
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TOBB İklimlendirme Meclisi  Karbon Ayak İzi Mevzuatına Uyum - İklim Değişikliği Sektör Projesi 
Çalışma Grubu Tarafından Konusunda Webinar Gerçekleştirildi

ESSİAD'ın da bünyesinde görev aldığı aldığı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği İklimlendirme Meclisi Karbon Ayak İzi Mevzuatına 
Uyum - İklim Değişikliği Sektör Projesi Çalışma Grubu tarafından 
20 Mayıs 2021 tarihinde "Karbon Ayak İzi Nedir? ve Nasıl Ölçülür?" 
konulu webinar gerçekleştirildi.

Webinarı link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Yeşil Sertifika Tebliği Yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) “Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil 
Sertifika Uygulama Tebliği” düzenlemesini yayınladı. Düzenleme ile 
yeşil sertifika uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, yeşil 
sertifika komisyonu ve değerlendirme kuruluşunun niteliklerini, 
eğitim ile ilgili hususlar da belirlendi. Düzenlemeye göre Bakanlıkça 
yetkilendirilen kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu 
tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları eğitici kuruluş olarak faaliyet gösterecekler.

Yeşil sertifika eğitimine ilişkin hususlar dâhilinde verilecek eğitim sonrasındaki sınav sonucunda, 100 
üzerinden 70 ve üstünde puan alarak başarılı olanlar yeşil sertifika uzmanı olabilecekler. Alınacak bu yetki 
10 yıl ile sınırlı olacak, bu süre sonunda tekrar sınava girilerek en az 70 puan alınarak yetkinin yenilenmesi 
gerekecek. Tebliğin eki olarak yayınlanan Yeşil Sertifika Değerlendirme Kılavuzu’na göre ise binalar Bütünleşik 
Bina Tasarımı Yapım ve Yönetim, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji 
Kullanımı ve Verimliliği, Su ve Atık Yönetimi ile İnovasyon_Bina olmak üzere altı modülde değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda binalara aldıkları puana göre Geçer, İyi, Çok İyi ve Ulusal Üstünlük olmak üzere 
dört kademede sertifika derecesi verilecek. Bu sertifikalar yapıların kullanım ömrü boyunca geçerli olacak. 
Değerlendirme süreci Planlama ve Tasarım, Uygulama Aşaması ve Uygulaması Tamamlanmış olarak üç 
ayrı aşamada sisteme yüklenecek. Yeşil Sertifika sisteminin binalardan kaynaklı enerji tüketimi ve sera 
gazı emisyonlarını azaltmak, kaynak kullanımında verimlilik sağlamak, atık hacmini azaltmak, atıkların 
ayrıştırılmasını ve geri kullanımını azaltmak ve bina kullanıcılarının yaşam kalitesinin azaltmak gibi hedefleri 
bulunuyor.Kaynak için tıklayınız.

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği

ESSİAD Üyelerinden Alindair Libya Yapı Fuarı’nda Yer Aldı

Sektörlere özel dizayn edilmiş ürünleri ve bünyesinde yer alan markaları ile 
iklimlendirme sektöründe adından söz ettirmeye devam eden Alindair online olarak 
düzenlenen Libya Yapı Fuarı’nda yer alarak ziyaretçileri ile biraraya geldi.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

http://tv.tobb.org.tr/detail/3C9CD60E-BD35-4913-A42C-F299C57E642C
https://yesilekonomi.com/yesil-sertifika-tebligi-yayinlandi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=yesil_sertifika_tebligi_yayinlandi_guenluek_buelten&utm_term=2021-06-10
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609M1-3.htm
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EUROVENT Derneği Yönetim Kurulu İSKİD Temsilciliğinde Naci ŞAHİN görevini Ozan ATASOY’a Devretti

65. EUROVENT Genel Kurulu’nda seçilen ve 3 yıl boyunca görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde 
oluştu. (Alfabetik Sırayla) 

•Bengt Andersson (Lindab, Norveç)
•David Jacobs (BAC, Belçika)
•Eric Jasikas (Carrier, Fransa)
•Frank Taaning Grundholm (ABB, Danimarka)
•Henk Kranenberg (Daikin, Hollanda) – Başkan Yardımcısı
•Mariano Covolo (Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A., Italya)
•Mikael Borjesson (Swegon, İsveç)
•Lennart Oestergaard (VELTEK Ventilation) – Komisyon Temsilci Üyesi
•Ozan Atasoy (Aiolos Air, Türkiye)
•Pedro Miguel Abreu Silva (Sandometal, Portekiz)
•Raul Corredera Haener (Systemair, İspanya) – Başkan
•Thomas Schraeder (VDMA) – Komisyon Temsilci Üyesi
•Torsten Sondergaard (FläktGroup, Almanya

4 Mayıs 2021 tarihinde online olarak 
gerçekleşen EUROVENT Genel 
Kurulu’nda İSKİD Temsilcisi (Friterm) 
Naci ŞAHİN 10 yıl süren Yönetim 
Kurulu üyeliğinin ardından son 3 
yıldır başarıyla yürütmüş olduğu 
EUROVENT Başkanlığını İspanya 
AFEC Temsilcisi (Systemair) Raul 
CORREDERA HAENER’e devretti.

Genel Kurulda Türkiye’den Naci 
ŞAHİN, EUROVENT Başkanı olarak 
toplantıyı yönetirken 25 yıldır İSKİD’in 

temsilcisi olarak Genel Kurullara katılım sağlayan, görüş bildiren ve oy kullanan Tunç KORUN, Dernek Müdürü 
Melek ÜNAL TAVUKÇUOĞLU ve Yönetim Kurulu Adayı olarak Ozan ATASOY kendisine eşlik ettiler.

Bu doğrultuda Naci ŞAHİN, uzun yıllardır İSKİD adına EUROVENT’te devam eden görevini, yapılan Genel 
Kurul’da nihayetlendirerek temsiliyet görevini İSKİD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olan Ozan ATASOY’a 
devretti. Böylelikle Ozan ATASOY; EUROVENT Yönetim Kuruluna seçilerek EUROVENT Derneği başta olmak 
üzere ayrıca Eurovent Services Company (ESC), Eurovent Certita Certification (ECC), CoPILOT ve PRODBIM 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye’yi EUROVENT’te ve Avrupa’da temsil etme görevini üstlendi. 
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Eurovent Zirvesi 2022’ye Ertelendi

İSİB, Info Standı ile Aquatherm Kiev Fuarı’ndaydı

REHVA Akdeniz Bölgelerindeki Konut Binaları için NZEB Tasarım Stratejileri Kılavuzu 
2. Bölüm Yayımlandı

Devam eden COVID-19 salgını, yaklaşan Eurovent Zirvesi’nin 
Eylül 2020’den Ekim 2021’e ertelenmesine neden olmuştu. 
Durumu dikkatlice değerlendiren organizatörler Zirve’nin 2022’ye 
ertelenmesine karar verdi. 2022’ye ertelenmesine rağmen, Eurovent 
Zirvesi’nin Antalya, Türkiye’de yapılması planlanıyor. Somut tarihler 
ilerleyen zamanlarda açıklanacak.

En son güncellemeler için www.eurovent-summit.eu ve Eurovent’in 
LinkedIn sayfasından #BuildingBridges etiketini takip edebilirsiniz.

Aquatherm Kiev Fuarı 18-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında 
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirildi. İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) info stand ile iştirak ettiği 
fuara, Türkiye’den 8 firma katılım sağladı.

İSİB standı Türkiye’den katılımcıların aktif olarak kullandığı 
görüşmelerini ve toplantılarını gerçekleştirdiği bir yer olarak 
faaliyet gösterdi. İSİB tarafından geliştirilen arama modülünün 
de ilk yurtdışı lansmanı burada gerçekleştirildi. Fuar esnasında 
Ukrayna Soğutma Derneği ile bir toplantı yapıldı. Ülke toplam 
pazarının %50’sine hitap eden derneğin temsilcileri, Türkiye 

ile işbirliği olanakları için sektör temsilcileri ile daha sık görüşme yapmak istediklerini ifade ettiler. Pandemi 
süresinde dahi ertelenmeden yapılan Aquatherm Kiev Fuarı, Isıtma sistemleri (kazan, brülör, kombi, radyatör 
ve ekipmanları), Tesisat sistemleri (vana, pompa, plastik borular, fittings, musluklar), Havalandırma ve Klima 
Sistemleri,  Havuz sistemleri ile ilgili Ukrayna’nın en büyük fuarı konumunda. Bu yıl fuara 17 farklı ülkeden 
toplam 327 firma katılırken toplam ziyaretçi sayısı 22 bin 642 oldu. 

REHVA Akdeniz Bölgelerindeki Konut Binaları için NZEB Tasarım 
Stratejileri Kılavuzu 2. Bölümü, üyeleri çoğunlukla Akdeniz üyesi 
ülkelerden olan bir REHVA Görev Gücü tarafından hazırlandı. 

Ahmet ARISOY, Stefano CORGNATI, Murat ÇAKAN, Livio 
MAZZARELLA, Cristina BECCHIO, Pedro Vicente-QUILES, Orhan 
EKREN, Turgay YAY, Federico DELL'ANNA, Marta BOTTERO, 
Carola LINGUA, Macit TOKSOY, Sinan AKTAKKA, Z. Haktan 
KARADENIZ, Neşe GANIÇ SAĞLAM tarafından hazırlanan 
kılavuzun amacı, daha önce (REHVA Rehberi No. 28, Bölüm 1) 
işlenen bina zarfından çok mekanik sistemlere odaklanarak, 

Akdeniz iklimi bağlamında Neredeyse Sıfır Enerjili Binaların (NZEB) gerçekleştirilmesi için bir tasarım sürecini 
pratik bir şekilde desteklemek olan kılavuz kitap, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin 
tasarımını, enerji geri kazanımını ve serbest soğutma unsurlarını, yenilenebilir enerji adaptasyonunu ve 

http://www.eurovent-summit.eu
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İSKİD: “Doğru Iklimlendirme Hasta Etmez”

İSKİD, sıcak havaların yaklaşmasıyla birlikte 
“serinlemenin” en güzel yolu olan ev tipi klimanın 
doğru kullanımına dikkat çekmek amacıyla 
“Doğru İklimlendirme Hasta Etmez” başlığıyla bir 
webinar düzenledi. 

Webinara konuk olarak katılan Koç Üniversitesi 
Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cansın SAÇKESEN, 
klimanın doğru kullanımı ve sağlığımıza olan 
faydaları konusunda değerli bilgileri katılımcılarla 
paylaştı. 

25 Mayıs Salı günü, İSKİD üyesi Arçelik, Daikin, İklimSA, TLC firmalarının katkılarıyla klimaların sağlığımız 
üzerine etkilerini konu alan “Doğru İklimlendirme Hasta Etmez” webinarında, günümüzde yaygın olarak 
kullanılmaya başlayan klimaların, mekânların iç hava kalitesine ve sağlığımıza olan pozitif etkileri konusunda 
önemli bilgiler paylaşıldı.

Moderatörlüğünü İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar Komisyonu Üyesi Nihan ÖZCAN DEDE’nin 
üstlendiği webinar, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar DIDONYAN’ın “hoş geldiniz” konuşması ile 
başladı. Webinarda sırasıyla Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar Komisyonu Başkanı Ece ULUĞTEKIN 
“İklimlendirme Cihazlarının Sağlığımıza Katkısı”, İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar Komisyonu 
Üyesi Filiz DOĞAN “İklimlendirme Cihazları ve Sağlık ile ilgili Yeni Teknolojiler” konularında sunumlarını 
katılımcılarla paylaştı. 

Webinarın son bölümünde ise Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Hastalıkları – Ana 
Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Cansın SAÇKESEN ve İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Kemal ÖZLÜ, yoğun ilgiyle izlenen “Klimaların Sağlık üzerine Etkileri” konulu bir söyleşi 
gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Cansın SAÇKESEN risk grupları içinde olan hamileler, kronik hastalar, yaşlılar ve çocukların açık 
ve kapalı alanlarda yüksek sıcaklıklardan çok daha fazla etkilendiğinin, özellikle sıvı kaybı ile de birleşince 
ciddi sağlık sorunları oluşturacağının altını çizdi. Hava yolu ile bulaşabilen virus ve bakterilerden korunmak 
için, klima filtrelerinin yetkili servislerce düzenli olarak temizlenmesinin önemine değindi. Yağmur sonrası 
ve sabah saatlerinde polenlerin havada en düşük seviyede olduğundan, astım ve alerji sorunları yaşayan 
hastaların, daha iyi bir iç hava kalitesi için sabah saatlerinde evlerini havalandırmaları gerektiğini söyledi. 
Yine büyük şehirlerde yoğun trafik noktalarına yakın evlerin, trafiğin az olduğu saatlerde havalandırılması 
gerektiğinin altını çizdi. 

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

yenilikçi sistem tasarımı yaklaşımlarını kapsamaktadır. Ayrıca kitabatemel tasarım ve seçim metodolojisi de 
dahil edilmiştir.

Bu kılavuzun arkasındaki temel amaç, Akdeniz ikliminin soğutma talebinin hakim olduğu gereksinimlerine 
uygun ekipman, teknoloji ve sistemlerin kullanımını sunmak ve teşvik etmek ve enerji ihtiyaçlarının ve 
yenilenemeyen enerji kullanımının azaltılması, pasif soğutma tekniklerinin belirlenmesi, doğru havalandırma 
stratejisinin seçilmesi, Akdeniz bölgelerinin yüksek güneş enerjisi potansiyelinin kullanılması ve pencere ve 
gölgeleme cihazlarının tasarımının dengelenmesi Akdeniz ikliminin getirdiği zorluklardır.
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Söyleşide İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar Komisyonu Başkan Yardımcısı Kemal ÖZLÜ, yetkili 
servislerin montaj esnasında klimaların giderlerini çok muntazam şekilde yaparak, bakterilerin oluşmaması için 
klimalarda durağan suya mahal verilmemesinin önemi üzerinde durdu. Tüketicilerin, T.C. Ticaret Bakanlığının 
“Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)” kapsamında hazırladığı https://www.servis.gov.tr adresinden, servisler 
hakkında sorgulama yaparak, servislerin yetkili servis olup olmadığını öğrenmelerinin önemini vurguladı.

İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar Komisyonu Başkanı Ece ULUĞTEKIN, zamanımızın büyük 
çoğunluğunu kapalı alanlarda geçirdiğimiz günümüz yaşam koşullarında, klimanın konfor için ihtiyaç olduğunu 
söyledi. “Kışın 20 °C -22 °C, yazın 24°C -27°C ve %40-%60 bağıl nem aralığı, konfor şartları olarak kabul 
edilir” dedi. Bilim insanlarının, 32°C iç ortam sıcaklığında çalışan kişilerin performansının, iklimlendirilmiş 
ortamda çalışanlardan %50 daha düşük olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Sağlık açısından iç hava kalitesinin 
önemine de değinen Uluğtekin, “600ppm-800ppm, iç hava kalitesi için uygun değerlerdir. Kapalı mekanlarda 
karbondioksit seviyesi arttıkça hastalıkların bulaş oranı artar ve daha fazla insan ortamda mevcut olan virüsler 
ile enfekte olur” dedi.

İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar Komisyonu Üyesi Filiz DOĞAN “İklimlendirme Cihazları ve 
Sağlık ile ilgili Yeni Teknolojiler” içerikli sunumuyla, güncel gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. HEPA filtrelerin 
COVID-19 ile birlikte daha yaygın kullanılmaya başladığını, farklı HEPA filtrelerinin farklı boyutlarda virüsleri 
tuttuğunu söyledi. Soğuk Plazma Teknoloji’nin evlerde iç hava kalitesini önemli ölçüde arttıran moleküller 
oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Havaların ısınmaya başladığı ve ev tipi klimaların yoğun olarak kullanılacağı yaz dönemine girerken, uzmanların 
klimaların sağlığımız üzerine pozitif etkileri ve doğru iklimlendirmeye yönelik merak edilen birçok soruya 
cevap olan bilgiler paylaştığı “Doğru İklimlendirme Hasta Etmez” webinar videosunu izlemek için tıklayın.

Makine İhracatı İlk 4 Ay Sonunda 7,5 Milyar Dolar

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Nisan sonu itibarıyla Türkiye’nin serbest 
bölgeler dahil toplam makine ihracatı 7,5 milyar dolar 
oldu. İlk çeyrekte baz etkisi olmadan yakalanan yüzde 
15’lik artıştan sonra, Nisan ayında geçen yıla göre 
yüzde 100 ihracat artışı olduğuna dikkat çeken Makine 
İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu KARAVELİOĞLU, 
“Tüketimdeki farklılaşma nedeniyle, küresel imalat 
sanayi yatırımlarını hızla yeniliyor ve sektörümüz artan 
talebe yanıt verebilmek için çok yoğun çalışıyor. Makine 
ihracatımızı ilk 4 ay sonunda yüzde 30 artırdık; 2019 
rakamları üzerine 1,3 milyar dolar ekledik. Pandemi süreci 
bize yeni dostlar kazandırdı” dedi.

Avrupalı birçok ülkenin Türkiye’den ithalatında birinci sırada yer alan ve küresel makine ticaretindeki payını 
her geçen yıl artıran makine sektörü, ilk dört ay sonunda 7,5 milyar dolar ihracata imza attı. Almanya, ABD, 
İngiltere, Fransa ve İtalya en fazla Türk makinesi alan ülkeler olurken, AB genelindeki artış yüzde 38’e ulaştı. 
Sektörün ihracat performansını en net şekilde ortaya koymak üzere 2019 verileriyle karşılaştırma yapmayı 
sürdüreceklerini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi: “Tüketimdeki 
farklılaşma nedeniyle, küresel imalat sanayi yatırımlarını hızla yeniliyor ve sektörümüz artan talebe yanıt 
verebilmek için çok yoğun çalışıyor. Yakaladığımız olağanüstü performansın pandeminin baz etkisine 
dayandığı zannedilmesin. Biz başarımızı, rakiplerimizin tersine ihracat artışı ile kapatmış olduğumuz 2019 
yılındaki verilerimizle kıyaslayarak da ortaya koyuyoruz.”

MAİB Başkanı 
Kutlu KARAVELİOĞLU

https://www.servis.gov.tr
https://www.youtube.com/watch?v=4RvlFvW7Sag
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Son üç yılın verilerini karşılaştırmalı örneklerle açıklayan Karavelioğlu şunları ifade etti: “Yılın ilk dört ayında 
3,5 milyar dolarlık ihracat yaptığımız ilk 10 pazarımıza, geçen yıl 2,5 milyar dolar, 2019 yılında ise 2,9 milyar 
dolarlık ihracatımız olmuş. Bu ülkelere ihracatımız son bir yılda yüzde 43, son iki yılda yüzde 22 artmış. Ülke 
bazında daha çarpıcı örneklerimiz var. Son iki yılın artışı İspanya’da yüzde 30; Rusya, İran ve Mısır’da yüzde 50’yi 
aşıyor. Ukrayna ve Özbekistan’da ise artış yüzde 100 civarında. Pandemi süreci bize yeni dostlar kazandırdı 
ve geçen yıla göre toplam ihracatımızda yüzde 30 artış yaşandı. Fakat biz 2020’nin güdük verilerine bakarak 
kendimizi avutmuyoruz, 2019 yılına göre yüzde 17 artış sağladığımız için memnuniyet duyuyoruz”

“Rakiplerimiz bize bakıp yine gıpta edecek”

İkili ilişkilerdeki bazı sorunlar nedeniyle ihracatta sıkıntı yaşayan türbin ve turbojetler ile karantina döneminde 
lüks tüketim olarak görülen deri işleme makineleri dışında pandeminin etkilerini gideremeyen alt sektör 
kalmadığının altını çizen Karavelioğlu, “İlk dört ayda yurt dışına 1,2 milyon tonun üzerinde makine sevk ettik ve 
ürünlerimizin fiyatları uluslararası piyasada yükselmeye devam ediyor. En yüksek performans gösterdiğimiz 
10 alt sektörde iki yıllık ihracat artışımız yüzde 20 oldu. Yüzde 37 artan elektrik motoru ve jeneratörleri, yüzde 
35 artan tekstil ve konfeksiyon makineleri takip ediyor. Fakat önemli olan topyekûn bir performansla 2019 
rakamlarımıza 1,3 milyar dolar ilave etmemiz ve bu badireden başarıyla çıkmakta oluşumuzdur. Önceki kriz 
dönemlerinde olduğu gibi bu süreci de bütün rakiplerimizin gıpta edeceği bir performansla tamamlayacağız” 
dedi.

“AB, ABD ve Çin Üçgeninde Olup Bitenler, Bizi Yakından Ilgilendiriyor”

Pandemi gündemi ile ABD seçim sonuçlarının küresel ölçekte yaşanan güç mücadelesini yumuşatmaya 
yetmediğine dikkat eden Karavelioğlu, “Çin’in hegemonik hedefleri doğrultusunda hızla yaygınlaştırdığı ikili 
anlaşmalarla küresel üretim, ticaret ve stratejik yatırımlardan daha fazla pay alma gayreti devam ediyor. 
İleri teknolojiye ulaşmak üzere, örtülü devlet destekleri ile yaptıkları firma satın almaları da Batı toplumları 
tarafından kaygıyla izleniyor” dedi.

AB’nin büyük satınalma gücü ve ileri sanayi teknolojilerindeki üstünlüğü nedeniyle ABD ve Çin için vazgeçilmez 
bir kutup olduğunu belirten Karavelioğlu AB ile Türkiye ilişkilerinin de önemini giderek arttığının altını çizdi.

“Bize Makine Satmak Isteyen, Gelsin Burada İmalat Yapsın!”

Geçen yıl 11 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığının yılın ilk çeyreği sonunda yüzde 29 artarak 2,8 milyar 
dolara kadar yükselmesini kaygı verici bulduklarını belirten Karavelioğlu, makine ithalatındaki artışı şu şekilde 
değerlendirdi: “Makine ithal etmenin yıllarca sürecek bağımlılıklar oluşturduğunu her fırsatta söylüyoruz. 
Bu alışkanlığın Türkiye’nin cari açığına çok menfi etkileri olduğunu da istatistiklerle gözler önüne seriyoruz. 
Üretiminin yüzde 60’ını ihraç etmekte olan bir sektör olarak, rekabet gücümüzü artırmak üzere ölçek büyütmek 
zorundayız fakat iç talepten sadece yüzde 33 pay alabiliyoruz. Sektörümüzün karşılaştığı en büyük tehlike 
Batı’dan gelen kredili mallar değil, Doğu’dan gelen dampingli ve düşük teknolojili mallardır.” 

Damping soruşturmalarında süreçlerin yılları aşmasının ve anti-damping vergilerinin işlevsizliğinin ileri 
ülkeleri ilave gümrük vergileri koymaya mecbur bıraktığını belirten Karavelioğlu, “Bizim kendi koyduğumuz 
vergileri teşvik kapsamına alıp uygulanamaz hale getirmemiz başlı başına bir haksız rekabet konusu. Oysa 
11. Kalkınma Planımız, sektöre yönelik tehditlere karşı tedbirler geliştirmeyi emrediyor. Bu tedbirler arasında 
Yatırım Teşvik mevzuatının günün ihtiyaçlarına göre elden geçirilmesi de var. Dünyanın en büyük makine 
pazarlarından biriyiz ve petrol alır gibi makine ithal etmeyi sürdüremeyiz. Türkiye’ye makine satmak isteyenler 
gelsin burada imalat yapsınlar istiyoruz ama ithalata bu kadar açık bir sektörün yatırım çekmesi mümkün 
olamıyor” dedi.


