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Değerli Üyelerimiz,

Sözlerime genel standartlarımızda bir Temmuz ayı değerlendirmesi 
yaparak başlamayı arzu ederdim. 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan bir 
kısmının hala devam ettiği, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin cennet köşelerinden 
olan Antalya, Manavgat, Muğla, Marmaris, Milas, Aydın başta olmak 
üzere yaklaşık 190’a yakın yerde çıkan orman yangınları ile sarsıldık. İklim 
krizinin yok sayılamaz boyutlara ulaştığının kanıtı olarak sıcaklıkların 
mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiğini hepimiz deneyimliyoruz. 
Tüm çabalara rağmen engellenemeyen ve geniş alana yayılan yangın 
felaketi hem sıcaklık hem de rüzgarın etkisiyle ormanlarımızı, içerisinde 
yaşayan canlılarımızı kaybetmemize sebep olarak hepimizi derinden üzdü. 
Yangından etkilenen vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize 
geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, yakınlarına ve tüm ülkemize baş sağılığı dileklerimizi bir kez daha 
buradan iletmek isteriz.

İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda dünyanın çok farklı yerlerinden gelen yangınlarda artış olduğu görülüyor. 
Bilim insanları, bu tarz orman yangınlarının daha sık, daha yoğun ve daha yaygın hale gelmesinden endişe 
duyarken Türkiye'de kuraklık olmasını engelleyebilir miyiz? Eğer iklim değişikliği ile mücadele etmezsek 
maalesef engelleyemeyiz. İklim değişikliği ile mücadele etmeyip bir yandan fosil yakıt temelli politikalarınızı 
sürdürüp sıcaklıkları kontrol altına almak için emisyonları sıfırlamaya yönelik politikalar yürütmeyip "Kuraklık 
olmasın" ya da "Kuraklığı başka türlü engelleyelim" demenin imkânı yok. Orman yangınlarının, kuraklığın ve 
sıcaklıkların önümüzdeki 10 yıl içerisinde bugünkünden çok daha fazla olacağını göz önünde bulundurarak 
iklim değişikliğini durdurmak, bununla mücadele etmek imkânsızmış gibi düşünmeyerek üstümüze düşen 
görevleri yerine getirip doğamız, ekosistemimiz ve dolayısıyla yaşamımız için mücadeleye devam etmemiz 
gerekir. 

Daha güzel günlerin geleceğine olan inancımız ile sevgi ve saygılarımı sunarım.

Saygılarımla.

Turan MUŞKARA
Genel Sekreter

Ö n s ö z
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ESSİAD Üyelerinden
Neta Ekipman ile Üye Buluşma Toplantısı Gerçekleştirdi

ESSİAD Yayın Kurulu,
Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Burak SATOĞLU, Yaman 
DUMAN, Batuhan ERİŞ ve Kemal YANIK ile ESSİAD 
Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA, Muhasebe ve Finans 
Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT ve İdari İşler Sorumlusu 
Gülcan ÖRTEL'in katılımları ile ESSİAD Üyelerinden 
Neta Ekipman Mali İşler Müdürü Engin ŞAYLI ile 1 
Temmuz 2021 tarihinde toplantı gerçekleştirildi. 

İlgili toplantıda ESSİAD faaliyetleri ve yürütülen 
projeler hakkında görüşme gerçekleştirilen toplantıda 

Engin ŞAYLI otomotiv sektörü başta olmak üzere, soğutma ve iklimlendirme sanayisinde ürün tedariğinde 
bulunan Neta Ekipman, Turbofin ve NBR Makina faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

ESSİAD'ın 1997 yılından beri yayın hayatını sürdüren 
Soğutma Dünyası dergisi sektörde adından söz 
ettirmeye devam ediyor. Zengin içeriği ile okuyucuları 
ile üç aylık periyotlarda buluşan Soğutma Dünyası 
dergisinin Yayın Kurulu çevirim içi olarak 08 Temmuz 
2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Soğutma Dünyası Yayın Kurulu Başkanı Nilay TUTAN, 
Editör Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Yayın Kurulu Üyeleri Dr. 
Özay AKDEMİR, Öğr. Gör. İbrahim KARAÇAYLI, Turan 

ERKAN, ESSİAD İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA'nın katılımları ile 
gerçekleştirilen toplantıda derginin yeni sayısı üzerinden görüşmeler gerçekleştirildi. 

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!

https://www.sodex.com.tr/tr
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Temmuz ayında doğan;

Göksel GÜRPINAR / Dinamik Isı
Özay AKMAN / Almira
Koray ÜLGEN / Şahıs
Basri KABEL / Alindair
Metin GÜRES / Öge Müh.
Erkut BEŞER / RD Grup
M. Akif KOCAOĞLAN / Akmaks
Rebii M. DAĞOĞLU / Aldağ
Hüseyin VATANSEVER / Ema
Yusuf SARIKAYA / Fanko'nun
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
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İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesinde kurulu 
tesislerinde 22 farklı sektörün ihtiyaçlarına çözüm 
sunan Dinamik Isı, 20.000 m² alana sahip olacak 
yeni tesislerinde elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım 
malzemelerinin üretimine başlıyor. 2021 yılsonuna 
kadar tam kapasiteyle üretime geçmesi planlanan 
tesislerde birinci aşamada 4000 ton, ikinci aşamada ise 
10.000 ton malzeme üretilmesi hedefleniyor.

Kurulduğu 1991 yılından bu yana emin adımlarla 
ilerleyen Dinamik Isı, bulunduğu konumu güçlendirme, 

ürettiği ürünlerdeki pazar payını büyütme ve yeni pazarlara açılma vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. 
Dinamik Isı, Türkiye’nin ithal ettiği pek çok yalıtım malzemesini geçen 30 yıl içinde kendi üretip dünyaya ihraç 
eden, sektörün önemli oyuncularından biri. Yapı ve inşaat sektöründen HVAC endüstrisine, plastik ve ambalaj 
sanayiinden otomotiv ve taşıt sanayiine, mobilyadan ayakkabı ve çanta sanayiine, mekanik tesisattan makine 
sanayiine kadar birçok sektörün ihtiyaçlarına uygun ürünleri üreten ve halen 24 ülkeye ihracat yapan şirket, 
bu yeni yatırımıyla üreteceği ürünleri yurtdışı pazarlara da sunarak ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor. 
Son 10 yılda birbirinden farklı 3 grupta yatırımlar yapan ve yaptığı yatırımların olumlu sonuçlarıyla daha da 
güçlenen Dinamik, gelecek 10 yılın da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyüme hedefleri doğrultusunda yoluna hızla devam eden şirket, bünyesine kattığı İzmir Tire Organize Sanayi 
Bölgesinde bulunan 20.000 m² büyüklüğündeki sanayi arsası üzerinde, yeni bir üretim kapasitesi olarak 
“Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisi” projesini hayata geçirmeye başladı, inşaat 
çalışmaları ile birlikte geçen günlerde temel atma töreni gerçekleştirdi. Toplam bütçesi 55.000.000 TL olan 
bu yatırım ile şirket, 5. üretim tesisinin temelini 15 Haziran 2021 tarihinde atmış olup inşaat çalışmaları hızla 
devam ediyor. Yeni fabrikanın 4.000 ton/yıl başlangıç kapasitesi ile kurulması ve ardından 2. fazın devreye 
girmesiyle toplam 10.000 ton/yıl kapasiteye ulaşılması planlanıyor.

Üretim kapasitesini artırarak firma değerine önemli katkılar sağlayacak olan yeni fabrika yatırımının, aynı 
zamanda personel istihdamı da oluşturarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli ölçüde fayda sağlaması 
düşünülüyor. Ülkeye de enerji verimliliğini artırmaya yönelik katkı sunacak olan bu tesisin, 2021 yılı sonuna 
kadar tam kapasite ile seri üretime başlaması hedefleniyor. 

Planladığı hedeflerini bir bir gerçekleştiren şirket, yeni yatırımının tamamlanmasıyla birlikte, toplam büyüklüğü 
42.000 m² kapalı alana sahip, 5 üretim tesisi ve 1 depoya ulaşacak fabrikaları ile ülkemiz için üretmeye ve 
değer yaratmaya devam edecek. Geçen Eylül ayında İstanbul Borsasına kote olarak halka açık bir şirket 
haline dönüşen Dinamik Isı, yatırımları doğrultusunda büyümesini sağlıklı ve güvenli bir biçimde sürdürerek 
ülkeye kaynak yaratan ve yeni istihdam kapıları açarak fayda sağlayan şirket olma hedefinde. Paydaşlarına 
ve yatırımcılarına olan sorumluluklarının bilincinde olan şirket, bu yeni yatırımı ile sektöründeki konumunu 
pekiştirme yolunda hızla ilerliyor.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Dinamik Isı Yeni Tesisinde Elastomerik Kauçuk Köpüğü Üretimine Başlıyor
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EYODER’in Yeni Başkanı Onur ÜNLÜ Oldu

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin (EYODER) 
12. Olağan Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevine Onur ÜNLÜ seçildi. Yeni dönemde, 
"sürdürülebilir büyüme için hep birlikte" mottosuyla 
hareket edeceklerini söyleyen Ünlü, işletmelerin karbon 
nötr olma hedefine katkı sunmak üzere eğitim ve 
bilinçlendirme çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini 
dile getirdi.

Enerji verimliliği sektörünün sağlıklı olarak gelişmesi 
için faaliyetlerini sürdüren Enerji Verimliliği ve Yönetimi 
Derneği’nin (EYODER), 12. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda EYODER Yönetim 

Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında, 
önceki dönemde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Onur ÜNLÜ, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 
Başkan yardımcıları ise Dr. Kubilay KAVAK, Prof. Dr. Sermin ONAYGİL ve Özgür Kaan ALİOĞLU oldu.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

EYODER Başkanı 
Onur ÜNLÜ

Kazan Operatörlüğü Eğitim ve Sınav Merkezi Açıldı

KBSB Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği ile GEV Gedik Eğitim 
Vakfı’nın birlikte kurdukları Kazan Operatörlüğü Eğitim ve Sınav Merkezi, 
Gedik Üniversitesi MYO bünyesindeki hizmet binasında 8 Temmuz 
2021’de yapılan açılış töreniyle faaliyete başladı. Merkezde Sıcak Su 
Kazanı, Buhar Kazanı ve Kızgın Yağ Kazanı Operatörlüğü mesleklerinde 
eğitimler düzenlenecek, yapılacak sınavlarda başarılı olan meslek 
ustalarına da MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek.

Sanayi – Üniversite işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil eden merkezin 
açılışına çok sayıda davetli katıldı. Törende Gedik Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hülya GEDIK, KBSB Yönetim Kurulu Başkanı Cem ÖZYILDIRIM, 
Gedik Holding CEO’su Mustafa KOÇAK ve KBSB eski başkanlarından 
Ali EREN birer konuşma yaparak merkezin çok önemli bir boşluğu 
dolduracağını, eğitimli operatörlerin, işletim hatalarından kaynaklanan 
kazaların önlenmesinde büyük rol onayacaklarını, kazanların usulüne 
uygun işletilmesiyle önemli miktarda enerji tasarrufu yapılacağını 
anlattılar. Açılış töreninden sonra merkez gezilerek, eğitim ve sınavlar 
hakkında bilgi alındı.
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“Sıfır Enerji Binalar” ZeroBuild Türkiye’21 Forumunda 22-26 Eylül'de

Çevre, ülke ekonomisi ve bireysel kazanım özelinde büyük 
bir öneme sahip olan “Sıfır Enerji Binalar”, bu yıl ikincisi 
düzenlenecek olan Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu 
ZeroBuild Türkiye’21’de, uluslararası konuşmacılar ve tüm 
ilgili paydaşların katılımı ile ele alınacak. 22-26 Eylül 2021 
tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleştirilecek etkinliğin 
üçüncü günü Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) Günü 
olarak planlandı. 24 Eylül 2021 Cuma günü, ZeroBuild 
Türkiye'21 SEPEV Günü’nde yerli ve yabancı fikir önderleri 
ülkemizden ve dünyadan farklı bina tipolojilerinde Pasif Ev 
(PE) Sertifikası almış örnekleri ve PE Sertifikası almak üzere 

çalışmaları yürütülen yerel ve komşu ülke uygulamalarını paylaşacak.

Sağlıklı ve çevreci bina çözümlerine dönüşüm şart

Yaşanılabilir bir çevre için enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, ülkemiz ve dünyamız açısından büyük önem 
taşıyor. Veriler gösteriyor ki tükettiği enerjinin büyük bölümünü ithal eden ülkemizde bu enerjinin büyük bir 
kısmı binalar tarafından kullanılıyor ve artan nüfusa bağlı olarak gelişen şehirleşme ile her geçen gün bu 
enerji ihtiyacı daha da fazlalaşıyor. Bu ihtiyaca yönelik en etkin çözümün de ısıtma, soğutma, aydınlatma ve 
diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan, bu ihtiyacını da tamamen yenilenebilir enerji 
kaynaklarından karşılayan Sıfır Enerji Binalar olduğu uzmanlar tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Sıfır Enerji 
Binalara dönüşümde "Pasif Ev Binalar"ın rolü ise çok büyük.

Enerji verimliliği, sağlıklı bir çevre için konunun hem özel sektörün hem de kamunun ajandasında mutlaka yer 
alması gerektiğini vurgulayan ZeroBuild Türkiye’21 Genel Sekreteri Yasemin SOMUNCU, SEPEV Günü’nde ele 
alınacak konuların ana hatlarını şöyle ifade ediyor: “Bütün dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19'dan önce, 
iç ortam kalitesini önceliklendirmeyen tasarım ve inşaat süreçleri genel bir eğilim idi. Artık tıbbın, yapı biliminin 
ve iş dünyasının bir arada çalışmaya başlaması ile uzun yıllardır bilinen, bilimsel çalışmalar ve yoğun saha 
çalışmaları sonucunda oluşturulmuş standartlar ile yapılan binalar daha fazla gündemde olmaya başladı.”

Pasif Evlere Olan İlgi Giderek Artıyor

Sıfır Enerji Binaların bir gelecek projesi olmaktan öte, bugün için bir zorunluluk olduğunu belirten SEPEV 
Yönetim Kurulu Başkanı Seda GÜLEÇ, “Sıfır Enerji Binalar kavramı ile artık dramatik bir değişime tanık 
oluyoruz. Sıfır Enerji Binalardaki tüketim ve yük hedefleri ülke bazında farklılık gösterirken, bu kavrama 
en yakın durumda bulunan Pasif Ev Binalar evrensel prototipler olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde 
konforlu, çevreci ve sağlıklı Pasif Ev binaların sayısı gittikçe çoğalırken, hiç olmadığı kadar çok sayıda mimar 
ve mühendisin projeleri için bu sürdürülebilir bina sertifikasına ulaşmayı hedeflediği görülmektedir. Sıfır 
Enerji Binalara ulaşmaya en yakın binalar olan ve her iklim koşulunda uygulanabilen Pasif Ev standartlarının 
Türkiye’nin her yerinde hayata geçirilebilmeleri için biz de “Right Now, GO! - Hemen Şimdi, Harekete Geç 
çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Dünyadan Örnekler Sepev Günü’nde Konuşulacak

ZeroBuild Türkiye’21’in kurumsal destekçileri arasında da yer alan Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) 
ile 24 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek özel oturumların açılışında SEPEV Yönetim Kurulu Başkanı 
Seda GÜLEÇ, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma ŞAHIN, IPHA Uluslararası Pasif Ev Enstitüsü Kıdemli 
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Danışmanı Susanne THEUMER ve IPHA Uluslararası Pasif Ev Enstitüsü Müdürü Giorgia TZAR konuşmacı 
olarak yer alacak.

“Right Now, GO! - Hemen Şimdi, Harekete Geç” sloganıyla bu yıl gerçekleştirilecek olan ZeroBuild Türkiye’21’in 
SEPEV Günü’nde açılışın ardından sırasıyla; “SEB Vaka Analizleri- Pasif Ev Sertifikalı Konut Örnekleri”, “SEB 
Vaka Analizleri- Pasif Ev Sertifikalı Okul Örnekleri”, “SEB Vaka Analizleri- Pasif Ev Sertifikalı Kamu Binaları 
Örnekleri”, “Pasif Ev Sertifikasyon Sürecinde Olan Türkiye’den ve Komşularından Bina Örnekleri” başlıklarında 
oturumlar gerçekleştirilecek.

‘Sıfır Enerji Binalar’a Dair Her Şey Için Tek Tıkla Kaydolun

Yüzde 100 Sıfır Enerji Binalara dönüşümü desteklemek amacıyla kamu, özel sektör, akademisyenler, 
gazeteciler, inşaat malzemesi üreticileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri, mimarlar, mühendisler, 
finansçılar, konut sakinleri, çevre gönüllüleri gibi birçok farklı kitleyi bu yıl da buluşturacak olan ZeroBuild 
Türkiye’21, 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 5 gün boyunca dijital ortamda ve eş zamanlı simultane hizmeti 
ile gerçekleştirilecek.

ZeroBuild Türkiye’21’e www.turkiye.zerobuild.org adresinden ücretsiz olarak kaydolunabilir, foruma dair tüm 
bilgilere web sitesinden ve @zerobuildTR / ZeroBuildTürkiye sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Türk İklimlendirme Sektörü 2021 Yılı Haziran Ayında Tüm Zamanların İhracat Rekorunu Kırdı

Türk İklimlendirme Sektörü, 2021 yılının Haziran ayında 
yaptığı 574,8 Milyon dolarlık ihracat ile aylık bazda tüm 
zamanların ihracat rekorunu kırdı. Sektörün ihracatı, 
2020 Haziran ayına göre yüzde 62, 2021 yılbaşından 
bu yana ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 
oranında arttı. Sektörün, 2021 yılbaşından bu yana 
Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 2,9 seviyesine 
ulaştı. Tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran Türk 
İklimlendirme Sektörü Ocak-Haziran 2021 döneminde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre, Isıtma Sistem 
ve Elemanları alt sektöründe yüzde 63,8, Soğutma 
Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 32,8 Klima 
Sistem ve Elemanlarında yüzde 38,3, Tesisat Sistem 

ve Elemanlarında yüzde 41,1, Havalandırma Sistem ve 
Elemanlarında ise yüzde 53,9, Yalıtım Malzemelerinde 

ise yüzde 42,4 ihracat artışı sağladı. Ocak-Haziran 2021 içerisinde ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla 
Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Romanya oldu.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, yaz ayları ve aşılamanın 
yoğunlaşması paralelinde pandeminin etkisinin azaldığını ve sektör firmalarının ihracatlarını istikrarlı bir 
şekilde artırdığını ifade ederek şunları söyledi: “Sektör olarak 2021 yılını, hedefimiz olan 5,5 milyar dolarlık 
ihracat büyüklüğünü aşarak 6 milyar dolar seviyesinde kapatacağımızı öngörüyoruz. Tüm alt sektörlerde 
yüzde 30 ila yüzde 70 arasında büyümeyle ilerliyoruz. Bunun en büyük nedeni Türk İklimlendirme sektörünü 
oluşturan firmalarımızın tüm coğrafyalarda etkin bir şekilde satış ve pazarlama faaliyetleri yürütmesidir. Biz 
de İSİB olarak kendilerine destek vermek adına geçen sene başladığımız dijital ticari heyet organizasyonları 
ile firmalarımızın pazar çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. En son Kanada ve Brezilya’ya yaptığımız dijital ticari 
heyetlerde firmalarımız yeni iş bağlantıları kurdular. Bu sene içinde dijital ticari heyetler haricinde pandeminin 
etkilerinin azalması ile birlikte fiziksel heyetlere de başlayacağız. Bu da ihracatımızın artması yönünde 
firmalarımızı destekleyecek."

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet ŞANAL
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Türk İklimlendirme Sektörü, Brezilya Pazarında Payını Artırmayı Hedefliyor

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 28 
Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında Brezilya’ya 
düzenlediği dijital ticari heyet organizasyonunu toplam 
111 görüşme ile tamamladı. Türkiye’den 17 firmanın 
katıldığı organizasyona Brezilya’dan toplam 43 firma 
iştirak etti.

Brezilya dijital ticari heyet organizasyonu, 28 Haziran 
2021 tarihinde T.C. Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz 
ATEŞ, Sao Paulo Ticaret Ateşesi Cansu DINÇER 
ZEYBEK, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail 
GÜLLE, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, 
İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Murat 
BAKANAY ile heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin 
katıldığı bir bilgilendirme toplantısı ile açıldı.

Zoom programı üzerinden Brezilya’da yerleşik İklimlendirme Sektörü'nden (HVAC Sektörü) ithalatçı, inşaat 
ve taahhüt hizmetleri ve danışmanlık firmalarından 43 firma yetkilisi ile yapılan görüşmelerde Türk firmaları 
toplam 111 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Brezilya’nın yüzölçümü, nüfusu, iklim yapısı, şehir planlaması, üretilen ürünler ve çeşitliliği ile sektörümüze ait 
birçok ürününün kullanım olanaklarına sahip olduğunu ve ülkemiz için potansiyeli büyük bir pazar olduğunu 
ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı Murat BAKANAY şunları söyledi: “Brezilya’da enerji 
verimli sistemler ve ürünler, güneş enerjili sistemler, soğutma sistemleri, endüstriyel soğuk odalar ve 
dondurucular, klima sistemleri ve havalandırmaya yönelik ihracat ürünleri ön plana çıkmaktadır. Ülkeye, 2020 
yılı ihracatımız bir önceki yıla göre %18, bu yılın ilk beş ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre %57 oranında 
arttı. Lakin Brezilya’nın toplam potansiyeline baktığımızda ihracat anlamında daha çok yol almamız gerektiğini 
düşünüyoruz. İSİB olarak kurulduğumuz günden bu yana Brezilya pazarı ile yakından ilgileniyoruz ve faaliyetler 
gerçekleştiriyoruz. Ülkenin en önemli iklimlendirme fuarı olan ve iki yılda bir düzenlenen Febrava fuarına üç 
kez milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. Bununla birlikte ülkeye 2020 yılının Haziran ayında sektörel 
bir ticaret heyet organizasyonu yapmayı planlıyorduk. Pandemi nedeniyle bu mümkün olmayınca Brezilya’ya 
ilk ticaret heyetimizi dijital ortamda 17 firmamızın katılımı ile gerçekleştirdik. Uzun saat farklarından ve bazı 
randevu iptallerinden dolayı görüşmeler heyetten sonraki haftada da devam etti. Firmalarımızdan heyet 
sonunda aldığımız değerlendirme anketlerinde olumlu sonuçlanması beklenen görüşmelerin %32 oranında 
çıkması bizleri çok sevindirdi. Bununla birlikte Brezilya pazarının kendine özgü bazı zorlukları olduğunu, yerli 
üreticiyi koruma önlemlerinin yüksek olduğunu biliyorduk. Buna rağmen bu dijital heyet ile iyi bir başlangıç 
yaptığımızı düşünüyoruz. Brezilya ticaret kültüründe bir araya gelip yüz yüze konuşmak çok önemli. Pandemi 
tamamen bittikten sonra bu ülkeye fiziki bir ticaret heyeti yapacağız. İSİB olarak bundan sonraki süreçte 
Brezilya ve Güney Amerika ülkelerinin İklimlendirme sektör ithalatından aldığımız payın artırılması için faaliyet 
ve organizasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Heyet Başkanı 
Murat BAKANAY
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Enerji Geri Kazanımına İlişkin İki Yeni IIR Bilgilendirme Notu Yayınlandı

Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR), biri Mekanik Havalandırma 
Sistemlerinde Enerji Geri Kazanımı ve diğeri Havadan Havaya Enerji Geri 
Kazanım Ekipmanı hakkında iki yeni bilgilendirme notu yayınladı.

Binaların ısıl yükleri, iç kazançlar dışında iki ana kategoride sınıflandırılabilir: 
Bina zarfı ve havalandırma yüklerinden kaynaklanan kayıplar veya 
kazançlar. Hava temizlik ve saflığı standartları olarak havalandırma yükleri 

daha önemli hale gelmekte ve buna bağlı olarak taze hava tedarik oranları artmaktadır. Egzoz havasından 
ısı geri kazanımı, taze giriş havasını ön ısıtma veya ön soğutma yoluyla bu yükleri önemli ölçüde azaltabilir. 
Bir havalandırma sisteminde ısı geri kazanımı, özellikle dış ortam koşulları iç mekan koşullarından çok farklı 
olduğunda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, bir geri kazanım sistemi, ısıtma ve soğutma için 
kurulu kapasite ihtiyacını büyük ölçüde azaltılabilir.

•Mekanik Havalandırma Sistemlerinde Enerji Geri Kazanımına İlişkin IIR Bilgilendirme Notu, binanın bulunduğu 
iklime göre bu teknolojinin olası enerji, çevresel ve ekonomik faydalarını analiz eder. Mekanik havalandırma 
sistemlerindeki ısı geri kazanımının, bir veya iki yıllık geri ödeme süreleri ile fosil yakıt kullanımını azaltabileceği 
sonucuna varılmıştır.

•Havadan Havaya Enerji Geri Kazanım Ekipmanına ilişkin IIR Bilgilendirme Notu, bina havalandırmasında ısı 
geri kazanımında veya süreçten sürece endüstriyel ısı geri kazanımında kullanıma yönelik çok çeşitli cihazların 
performansını, özelliklerini ve çalışma modlarını açıklar. Isı geri kazanımının enerji faydaları, %70'i kolayca aşabilen 
enerji maliyeti düşüşü sağlayabilir.

Türkiye İMSAD: "İç ve dış pazardaki talep artışı, üretimde etkili oluyor"

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından 
dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. 

"Türkiye İMSAD Temmuz 2021 Sektör Raporu"na göre, 2021 
yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre inşaat 
malzemeleri sanayi üretim artışı yüzde 33,2 olarak gerçekleşti. 
İnşaat malzemeleri sanayi üretiminin Mayıs ayında geçen yılın 
Mayıs ayına göre yüzde 47,3 artış gösterdiği belirtilen raporda, 
iç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki önemli talep artışının 

üretimde etkili olmaya devam ettiği vurgulandı. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan "Temmuz 2021 Sektör 
Raporu"nda şu tespitler yer aldı: İnşaat malzemeleri sanayi üretimi Mayıs ayında geçen yılın Mayıs ayına göre 
yüzde 47,3 artış gösterdi. Geçen yılın Mayıs ayında salgının sert etkileri yaşanmış ve tam kapatma önlemleri ile 
sanayi üretimi büyük ölçüde durmuştu. 2021 yılı Mayıs ayında da kısmen kapatmalar olmasına karşın sanayi 
üretimi devam etti. Tüm bu koşullar içinde inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yüksek bir artış yaşandı. 

2021 yılının ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre üretim artışı yüzde 33,2 olarak gerçekleşti. İç talebin 
canlı kalması ve dış pazarlardaki önemli talep artışının etkili olmaya devam ettiği görüldü. 2021 yılının ilk 
5 ayında 22 alt sektörün tamamında üretim, 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre artış sergiledi. 2021 yılı 
Ocak-Mayıs döneminde yine tüm alt sektörlerin üretimi aynı zamanda çift haneli ve yüksek oranlar ile arttı. 
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En yüksek üretim artışı yüzde 68,6 ile tuğla ve kiremit sektöründe gerçekleşti. Seramik sağlık gereçleri üretimi 
yüzde 62,5, kilit ve donamım eşyası üretimi yüzde 61,5, demir çelik radyatör üretimi yüzde 54,5, yalıtımlı 
kablolar üretimi yüzde 51 arttı. Isıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 45,1, çimento ve betondan 
eşyalar üretimi yüzde 42,4, plastik inşat malzemeleri üretimi ise yüzde 41,9 büyüdü. Yılın ilk 5 ayında diğer 
alt sektörlere göre daha yavaş üretim artışı gösteren ürünler metalden kapı ve pencereler, çimento ile metal 
yapı ve yapı parçaları oldu.     

Mevcut İnşaat İşleri Seviyesi Temmuz Ayında 8,2 Puan Yükseldi 

İnşaat sektöründe mevcut işler seviyesi Temmuz ayında bir önceki aya göre 8,2 puan birden yükseldi. Temmuz 
ayı başından itibaren tam açılmaya geçilmesiyle birlikte inşaat sektöründeki işlerde de sıçrama gerçekleşti. 
Ayrıca Temmuz ayı, inşaat sektöründe mevsimsellik ile mevcut işler seviyesinin önemli ölçüde artış gösterdiği 
bir ay oldu. Böylece mevcut işler seviyesinde uzun süredir yaşanan durağanlaşma da şimdilik ortadan kalktı. 
Ancak inşaat maliyetlerindeki artışlar, talep tarafında yaşanan durgunluk ve salgında olası dördüncü dalga 
nedeniyle yeni işlerdeki canlanmanın ne kadar sürebileceğinin belirsiz olduğu görüldü. 
 
Yeni Alınan İnşaat İşleri Seviyesi 2,5 Puan Arttı

Alınan yeni iş siparişleri Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,5 puan artış gösterdi. Mevsimsellik ile yeni 
iş siparişlerinde geleneksel olarak artış yaşanan bir döneme girildi ve Temmuz ayı başından itibaren tam 
açılmaya geçilmesinin de etkisiyle yeni başlangıçlar da artış gerçekleşti. Normalleşme yeni iş siparişleri 
üzerinde etkisini göstermeye başladı.

İnşaat Sektörünün Yurt içi Kredi Kullanımı Yavaşladı 

2020 yılında sektörlere verilen destek kredilerinden inşaat sektörü de önemli ölçüde yararlanmıştı. İnşaat 
sektörünün yurt içi kredileri 2020 yılında yüzde 39,6 artarak 321 milyar TL büyüklüğüne ulaşmıştı. 2021 
yılında ise kredi kullanımının giderek yavaşladığı görüldü. 2021 yılının ilk 5 ayında inşaat sektörünün yurt 
içinden kullandığı krediler sadece yüzde 6,2 artarak 340,6 milyar TL oldu. Yüksek kredi faizleri yeni kredi 
kullanımını sınırlıyor. İnşaat sektörünün yurt dışından kullandığı kredilerde ise 2021 yılının ilk 5 ayında yüzde 
21,1 artış oldu ve kredi tutarı 23,93 milyar dolara yükseldi.  

Kiracıların oranı artıyor

Türkiye’nin demografisi konut ve konut dışı yapı ihtiyacında en önemli belirleyici olmaya devam ediyor. Genç 
nüfus ağırlıklı yapı, kentleşme, iç ve dış göç hareketleri, her yıl yüksek konut ihtiyacı doğuruyor. Konut ihtiyacı 
ve konut talebi de inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisi için önem arz ediyor. Bu itibarla konut 
sahipliği göstergesi de konut ihtiyacı için temel bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Türkiye genelinde ikamet 
edilen konutlarda mülkiyet durumu istatistikleri kirada oturanların payında artış olduğunu gösteriyor. 2012 
yılında yüzde 20,9’a inen bu oranın 2020 yılında yüzde 26,2’ye çıkması, yüksek konut ihtiyacının sürdüğüne 
işaret ediyor.


