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Değerli ESSİAD Üyeleri,

2021 yılının son çeyreğini yaşadığımız şu günlerde sektörümüz ISK Sodex 
Fuarı sayesinde bir araya gelme imkânı yakaladı. 29 Eylül – 02 Ekim 2021 
tarihleri arasında Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından düzenlenen 
ve açıklanan istatistikler doğrultusunda yurt içi ağırlıklı olmak üzere yurt 
dışından temsilciler ile yaklaşık 86.000 kişiye ev sahipliği yaptı. 

Fuar süresince ESSİAD ve EHİS LAB’a ait iki stand ile sizlerle buluştuk. 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar sadece iş görüşmeleri 
değil yarışmalar, sunumlar gibi etkinlikler ile donatılmış yoğun bir program 
çerçevesinde geçti. Yönetim Kurulumuz fuar süresince hem dernek 
üyelerini hem de sektör firmalarımızı ziyaret ederek fikir alışverişinde ve 
önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek yeni iş birlikleri konusunda 
temaslarda bulundu. 

Ülkemizin bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmelere rağmen, ISK-SODEX’deki firma - ziyaretçi katılımı ve 
sergilenen ürünler, sektörün büyüme ivmesini de gözler önüne sermiştir. 2019 yılında gerçekleşen fuara 
kıyasla %27 yabancı ziyaretçi artışı yakalandı. Ayrıca 2019’a kıyasla gerçekleşen online ziyaretçi kaydında da 
%14 artış elde edilmesi hem katılımcılar, hem ziyaretçiler hem de sektörümüz açısından olumlu değerlendirildi.
 
Kalkınmanın artması için en önemli unsurlardan biri olan teknoloji hızla gelişmekte olup rekabet gücü yüksek 
ülkeler arasında yer almak gelişim açısından önem taşımaktadır. ESSİAD olarak EHİS sektöründe yapılacak 
çalışmalar içerisinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Eylül ayı bültenimiz ile sizleri baş başa bırakıyor, 
gelecek günlerin güzellikler getirmesi diliyorum.

Saygılarımla.

Erdinç YAPAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ö n s ö z
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ESSİAD, Tepekule İş Merkezi’nde Düzenlenen 
Mesleki Dernekler Dayanışma Organizasyonu’nda Yer Aldı

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sanayiinde 
Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Webinarı Gerçekleştirildi

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme 
Derneği (YEDER), Enerji Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği (ENSİA), Ege Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmeler Derneği (EGEKOBİDER), Ege Soğutma 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube, TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkan ve temsilcilerinin katılımları ile 
08 Eylül 2021 tarihinde Tepekule İş Merkezi 
Mesleki Dernekler Dayanışma Organizasyonu 
gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU, İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL, Muhasebe 
ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT ile Dünya Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi Yaşar KUŞ’un katılım sağladığı 
organizasyonda İzmir’e ve gelecek kuşaklara birlikteliği aktarmak, dernekler arası güçbirliğini sağlamak 
amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirildi.

ESSİAD organizasyonunda 08 Eylül 2021 tarihinde 
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve 
Soğutma Sanayiinde Fikri Mülkiyet Haklarının 
Korunması Webinarı gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu 
Başkanı Burak SATOĞLU’nun açılış konuşması ile 
başlayan ve Fikri Mülkiyet, Bilişim ve Ceza Hukuku 
Öğretim Görevlisi ve Danışmanı Av. Nevhan 
AKYILDIZ’ın konuşmacı olarak yer aldığı webinarda 

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörü’nde bir şirkete ait olan ürün, teknik resim, çizim 
gibi eserler ile yazılım, program gibi donanımlara ilişkin telif haklarının neler olduğu ve telif haklarının nasıl 
korunması gerektiği, sözleşmelere ilişkin cezai ve hukuki koruması ile haksız rekabet uygulamaları konusunda 
bilgi aktardı.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen webinar katılımcıların sorularının yanıtlanmasını takiben sona erdi.
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ESSİAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Faydalanıcısı Olduğu
Cool Up Projesi’nin Tanıtım Toplantısı’na Katıldı

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN’in 
katıldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faydalanıcısı 
olduğu ve Climate Initiative) tarafından desteklenen 
"Ortadoğu'da Sürdürülebilir Soğutmanın Yaygınlaştırılması 
Projesi (Cool Up - Scaling Up Sustainable Cooling in the 
Middle East)" Projesinin tanıtım toplantısı 23 Eylül 2021 
tarihinde çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplantıda; projenin 
genel tanıtımı yapılarak proje süresince neler yapılacağı 
konusunda katılımcılara bilgi aktarıldı.

Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanarak, 2021 yılının Nisan ayı 
itibariyle resmi olarak başlayan proje; soğutma talebinin azaltılması ve Kigali Değişikliği'nin uygulanması ile 
hızlanan teknolojik değişiklikleri destekleyerek, konut ve ticari binalarda soğutma ve iklimlendirme sektörüne 
odaklanan bütünsel bir yaklaşımla sürdürülebilir soğutma konusunu ele almaktadır. 

Proje; Kigali Değişikliği kapsamında yürütülecek faaliyetleri desteklemek ve florlu sera gazı içermeyen ve 
enerji tasarruflu çözümleri teşvik ederek sürdürülebilir soğutmaya geçişi desteklemek üzere mali modeller 
geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Cool Up Projesi Hakkında Detaylı Bilgi:

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki enerji talebinin, iklim değişikliği, hızla artan nüfus, kentleşme ve daha 
yüksek yaşam standartları nedeniyle 2040 yılına kadar %50 artması bekleniyor. 

Soğutma, enerji tüketiminin büyük bir bölümünü temsil ediyor ve mevcut cihazların önemli miktarı da enerji verimi 
düşük, küresel ısınma potansiyeli yüksek soğutucu akışkanlara sahip teknolojiler kullanılıyor. Bu sorunların üstesinden 
gelmek ve iklim değişikliğini azaltmak için Cool Up programı, hızlandırılmış teknolojik değişimi ve Kigali Değişikliğinin, 
Montreal Protokolü ve Paris Anlaşması'nın Mısır, Ürdün, Lübnan ve Türkiye'de erken uygulanmasını teşvik ediyor. 

Cool Up yaklaşımı dört hedefe odaklanıyor: Soğutma talebini azaltmak, hidroflorokarbonları aşamalı olarak azaltmak, 
verimsiz ekipman ve soğutucu akışkanları değiştirmek ve geri dönüştürmek ile konuya ilişkin eğitim ve bilinçlendirme. 
Program, soğutma ve iklimlendirme sektöründe katalitik bir değişim yaratmayı ve nihayetinde pazarda sürdürülebilir 
soğutma teknolojilerinin yaygınlaşmasını amaçlıyor. 

Program uygulayıcısı; Guidehouse Energy Germany GmbH olan ve 19.287.784 € bütçeye sahip proje 1 Ocak 2027’ye 
kadar devam edecek.
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ESSİAD, ISK-SODEX 2021 Fuarı’nda 
ESSİAD ve EHİS LAB Standı ile Yer Aldı

ESSİAD’ın destekleyen dernekler arasında yer aldığı, 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ISK-SODEX 
Fuarı, 29 Eylül – 02 Ekim 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.

ESSİAD üyeleri, paydaşlar ve sektör temsilcileri 
tarafından ziyaret edilen ESSİAD ve EHİS LAB standında 
Soğutma Dünyası dergisinin ISK-SODEX fuar sayısı, 
Endüstriyel Soğutma ve güncellenen ESSİAD Broşürü 
sektör temsilcilerine dernek faaliyetleri ve yürütülen 
projeler hakkında bilgi aktarıldı.

ESSİAD ve EHİS LAB Standı Üye ve Sektör Temsilcilerini Ağırladı

EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ, 
ESSİAD Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA, 

Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT, 
İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL

EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ

ESSİAD Genel Sekreteri Turan MUŞKARA, 
Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, 

Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT, 
İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL, 

Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA, 
EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ
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Form Endüstri Tesisleri Satış ve
Pazarlama Direktörü Serap KORUN,

Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT, 
İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL,

EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ

ESSİAD İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL, 
Kurucu Üye Hakkı Oral YÜCEL,

Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA,
Muhasebe ve Finansman Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Seçkin T. ERDOĞMUŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Yaman DUMAN, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 
Sayman Mustafa SEZER, Genel Sekreter Turan MUŞKARA

ESSİAD Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA, 
Muhasebe ve Finansman Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT, 

Uluslararası UV Derneği COVID-19 Task Force Üyesi, 
RND AR-GE Tasarım Ltd. Şti. Kurucu Ortağı 

Neil Avner ÇİKUREL, 
ESSİAD İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL, 

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İbrahim İŞBİLEN

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ, 
Muhasebe ve Finansman Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT, 

İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Friterm Yönetim Kurulu Başkanı Metin DURUK

ESSİAD İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL,
Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA,

Almira Klima Şirket Sahibi Özay AKMAN,
ESSİAD Muhasebe ve Finansman Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT

ESSİAD Muhasebe ve Finansman Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT,
İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL,

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Ahmet Yar Soğutma Yönetim Kurulu Üyesi

Halit T. SALAÇİN

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r
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Mega Klima Şirket Sahibi İlhan CAN, 
Net Soğutma Şirket Ortağı Hasan ALTINEL, 

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN,
Net Soğutma Şirket Ortağı Fuat MENEK

ENDKON Genel Müdürü Erdin İZGİN, 
ESSİAD Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT,

 ESSİAD Fahri Üyesi Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU, 
İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL

Balayka Mühendislik Şirket Müdürü Aytuğ YARMAZ, 
EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ

ESSİAD Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT, 
İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL, 

Friterm Yurt içi İş Geliştirme Uzmanı Yeşim ONAT

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, 
İmas Yönetim Kurulu Üyesi Melih MUŞKARA,
Heatex Bölge Satış Müdürü Burak ARIKAN,

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN

Messan Soğutma Proje ve Satış Mühendisi 
Osman SALLAMACI, Messan Soğutma Satış Destek Sorumlusu 

Büşra ŞAHİN, Judi For Food Industries Co. Proje Yöneticisi 
Muhammad Azam Malik EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ,

Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT,
Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA,

 ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN ve 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İbrahim İŞBİLEN, 

Bomaksan Genel Müdürü Bora BAYSAN, 
ESSİAD İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL

ECA Valf Sanayii AR-GE Mühendisi Lütfü Kerem IMIL,
Kıdemli AR-GE Mühendisi Erbil İYİM, 

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN,
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ERDEM,

İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Friterm Yönetim Kurulu Başkanı Metin DURUK,

Form Şirketler Grubu CEO'su Tunç KORUN,
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r
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ESSİAD Yönetim Kurulu,
 ISK-SODEX Fuarı’na Katılan Üyeleri ve Sektör Firma Temsilcileri ile Biraraya Geldi

Aera

Alindair

Akantel

ATC

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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Buzçelik

Dinamik Isı

ATC

Doğu

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r
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Eneko

ECA

Ege Vizyon

Doğu

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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Ercan Teknik

Ercan Teknik

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r
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FabricAir

Form

Frigoduman

Friterm

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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HCS İmas

İmbat Kar Isıtma Soğutma

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r
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Neta Ekipman

Makro Teknik

Rothenberger

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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Teknion

Venco

Üntes

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Eylül ayında doğan;

Çağlar Akan / Akantel
Hakan Bulgun / HB Mekanik
Kirkor Sinanoğlu / Karyer
Mehmet Koç / Termosan
Seçkin Tuncer Erdoğmuş / Doğu
Süleyman Akçin / Ege Vizyon
Turan Muşkara / İmas

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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Avrasya Bölgesi’nin lider HVAC&R sektörü buluşma noktası olan ISK-SODEX, bu yıl Avrupa, Asya ve Afrika 
kıtasından 812 firmanın katılımıyla gerçekleşti. COVID-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada önem kazanan 
sağlıklı iklimlendirme çözümleri fuara damgasını vuran fuarı ziyaret eden yabancı sayısında 2019’a kıyasla 
%27 artış oldu. 53 ülkeden 300 profesyonel satın almacının katıldığı B2B İkili İş Görüşmeleri ile de Türkiye 
iklimlendirme sektörü yeni ihracat iş birlikleri gerçekleştirdi. Sektör, önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirilmek 
üzere ilave 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeli elde etmiş oldu.

Avrasya bölgesinin lider iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX, 29 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında 
sektör oyuncularını bir araya getirdi. İklimlendirme sanayinde sağlıklı iklimlendirme çözümleri temasıyla 
düzenlenen ISK SODEX 2021’de; 27 ülkeden 812 katılımcı, Türkiye dahil 95 ülkeden fuarı ziyarete gelen 
86.217 sektör profesyoneli ziyaretçi ile bir araya gelerek önemli iş birliklerine imza attı.

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER, TTMD eş organizatörlüğünde 
ve POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB destekleriyle gerçekleştirilen ISK-SODEX Fuarı’nda Türkiye’deki 
üreticiler, İSİB’in katkılarıyla düzenlenen B2B İkili İş Görüşmeleri’nde 53 ülkeden 300 profesyonel satın almacı 
ile görüşerek ihracata yönelik yeni iş birlikleri gerçekleştirdi. B2B İkili İş Görüşmeleri’nde bir önceki fuara kıyasla 
katılımcı ülke sayısı 44’ten 53’e çıkarken, katılan satın almacı sayısında %46 artış sağlandı. Fuar süresince 
gerçekleştirilen iş birliği görüşmeleri neticesinde; sektör firmaları, önümüzdeki iki yılda gerçekleştirilecek, 
ilave 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeli sağladı.

Yabancı ziyaretçi sayısında 2019’a kıyasla %27 artış oldu!

Pandemi döneminde, HVAC&R sektöründe bu büyüklükte ve yüksek katılımla yapılan dünyadaki tek fuar olan 
ISK-SODEX 2021’de; 2019 yılında gerçekleşen fuara kıyasla %27 yabancı ziyaretçi artışı yakalandı. Ayrıca 
2019’a kıyasla gerçekleşen online ziyaretçi kaydında da %14 artış elde edildi.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

İklimlendirme Sektörü, 
ISK-SODEX'te İlave 500 Milyon Dolar İhracat Potansiyeli Elde Etti
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ISK-SODEX’te bu yıl önemli ihracat iş birliklerine 
imza atıldığını belirten Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık Genel Müdürü Alexander KÜHNEL şunları 
ifade etti:

“COVID-19 salgını nedeniyle 1,5 yıldır ara 
verdiğimiz fuarlarımıza ISK-SODEX 2021 ile 
yeniden başlamış olduk. Dünya genelinde salgınla 
ilgili alınan önlemler ve aşılamada yakalanan ivme 
sayesinde fuarlarımıza eskiden olduğu gibi hem 
Türkiye hem de yurt dışından büyük ilgi olduğunu 
gördük. Böyle bir dönemde hem iş ortaklarımız 
hem ekibimiz büyük bir başarıya imza attı. Yeniden 

fuar alanında olmak ve işimizi eskisi gibi yapabildiğimizi görmek, bizi yeni dönemdeki etkinliklerimiz için de 
motive etti. İş dünyasının bir araya gelip, uzun vadeli iş birlikleri kurmaya eskisinden de daha istekli olduğunu 
gördük. Katılımcı ve ziyaretçi rakamlarımız da bunu net bir şekilde göz önüne koydu. ISK-SODEX, bu yıl gerek 
katılımcı ve ziyaretçi sayısı gerekse yarattığı iş hacmi açısından bir önceki fuara kıyasla oldukça verimli geçti” 
dedi. Kühnel, 4 günlük fuar süresince yerli ve yabancı üreticilerle satın almacıları bir araya getirdiklerini 
belirtirken yapılan iş birliği anlaşmalarıyla sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayan bir fuar 
organizasyonu olduğunu vurguladı.

Dünya Devleri ISK-SODEX ile İstanbul’da Bir Araya Geldi!

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen ISK-SODEX Fuarı’na, 36.000 metrekare üzerinde 
bir alanda, 812 firma katıldı. Uluslararası iş birlikleri kurulması açısından verimli ve etkin geçen fuara; Rusya, 
Almanya, İtalya, Ukrayna, İran, Özbekistan, Fransa, Japonya ve Fas’tan firmalar katıldı.
ISK-SODEX 2021 Forum Alanı’ndaki Etkinlikler Büyük İlgi Gördü

Bu yıl fuar kapsamında gerçekleşen Forum Alanı etkinlikleri renkli sunumlara sahne oldu. Dört gün boyunca 
devam eden etkinliklerde 34 katılımcı firma ve sektörel dernek yetkilisi, 29 oturumda ürün ve hizmetlerinin 
yanı sıra iklimlendirme sektöründeki yeni düzenlemeler, teknolojik gelişmeler ve inovatif çözümleriyle ilgili 
bilgi paylaştılar.

Artık geleneksel hale gelen ISK-SODEX Fuarı Çekilişi de katılımcı ve ziyaretçilerden büyük ilgili gördü. 8 Ekim 
2021 tarihinde gerçekleştirilecek çekilişin sonuçları 14 Ekim 2021 Takvim gazetesinde yayınlanacak.

Fuar Alanında İleri Seviye COVID-19 Önlemleri Uygulandı

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık; katılımcı ve ziyaretçilerinin, fuar alanında bulundukları süre boyunca 
güvenliğini ve sağlığını maksimum seviyede korumaya her zaman olduğu gibi bu yıl da özen gösterdi. Fuara 
girişlerde katılımcılar ve ziyaretçilere aşı, geçirilmiş hastalık veya negatif PCR sorgulaması istendi. Fuar 
alanında maske, mesafe, hijyen uygulaması yaygın olarak yapıldı. ISK-SODEX’in sektör için bir dönüm noktası 
olarak hayata geçirdiği bu uygulamanın gereklilikleri, tüm katılımcı ve ziyaretçiler tarafından hassasiyetle 
yerine getirildi. Ayrıca katılımcı ve ziyaretçiler, fuar süresince bu kuralların aksatılmadan uygulanmasından 
duyduklarını memnuniyeti de dile getirdiler.
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Doğu İklimlendirme ISK Sodex Fuarı'nda, Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

Doğu İklimlendirme, sağlık konseptli ferah 
standıyla, bu yıl da Sodex İstanbul’da ziyaretçilerin 
dikkatini çekmeyi başardı. “Teknolojimizde 
Sağlık Var” teması üzerinden hazırlanan stantta 
Sağlık Bakanlığı ÇEVSİS onaylı B-Fresh Hava 
Temizleme Cihazları ve ErP direktiflerine uyumlu 
Isı Geri Kazanım Cihazları büyük ilgi uyandırdı. 
Pandeminin başlangıcıyla beraber hijyen 
kriterlerini ön plana alan firma, Doç. Dr. Ziya 
Haktan Karadeniz’in stantta gerçekleştirmiş 
olduğu “Okullarda İç Hava Kalitesi” adlı sunum 
ile çocuklarımızın sağlığının önemini bir kez daha 
vurgulamış oldu. Ayrıca, stant içerisinde sınıf 

konseptine uygun oluşturulmuş alanda, Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı ve havalandırma tesisatı kurularak 
sınıflarda uygulanması gereken tesisatın canlı bir örneğini de bizlere aktardı.

Doğu İklimlendirme’nin ErP 2021 uyumlu ve R32 soğutma gazlı Çatı Tipi Paket Klima Üniteleri ve yeni panel 
yapısına sahip, T2, TB2, D1, L1 Gövde Yapısı Standartlarına sahip Klima Santrali de stantta yerini aldı.

4 gün boyunca birçok yerli ve yabancı misafirini ağırlayan Doğu İklimlendirme, geniş ürün yelpazesinden pek 
çok farklı ürünü müşterilerine ve pazara tanıttı.

29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İstanbul Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ISK-
Sodex fuarına katılan Üntes uzun bir aradan 
sonra ziyaretçileri ile buluştu.

4 gün süren fuarda yerli ziyaretçilerin dışında 
yurtdışından gelen birçok katılımcıyı da standında 
ağırlayan Üntes, fuarda lansmanını yaptığı EC 
motorlu Fancoil Ünitelerini, Yeni Seri Thermofresh 
Isı Geri Kazanım Ünitelerini ve Eco-Design 
kriterlerine tam uyumlu EcoSer Serisi Rooftop 
Klima Cihazını müşterilerinin beğenisine sundu. 
Yeni ürün lansmanlarının yanı sıra gerçekleştirdiği 

ortaklık neticesinde Üntes ’in satışını yaptığı NIBE Isı Pompaları ve bu yılın başında Üntes tarafından pazara 
sunulan HISENSE Split Klimaları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Üntes, fuarda Ege Orman Vakfı iş birliği ile gerçekleştirdiği etkinlikte standına ziyarette bulunan her bir 
ziyaretçisine özel fidan bağışında bulundu. Fuarın ilk günü Üntes standına ziyarette bulunan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa VARANK da form doldurarak adına özel Üntes tarafından bağışlanacak fidan etkinliğine 
katıldı. Aynı zamanda Ankaragücü As Başkanı olan, Üntes Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, Bakan’a 
isminin yazılı olduğu Ankaragücü formasını taktim ederek kendisini uğurladı. 

Üntes ISK-SODEX Fuarında Ziyaretçileri ile Buluştu
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İklimlendirme sektörünün öncülerinden Form 
Şirketler Grubu, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
ISK-SODEX İstanbul 2021 fuarında 517 m²’lik 
stand alanı ve 11 farklı ürün grubu ile fuar 
katılımcılarını karşıladı.

56 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye’de iklimlendirme 
sektörünün en köklü ve yenilikçi firmalarından biri 
olan Form Şirketler Grubu, HVAC sektörünün en 
önemli fuarı olan ISK-SODEX İstanbul 2021’de son 
teknoloji ürün ve yeniliklerini fuar ziyaretçileriyle 
buluşturdu.

Form, iklimlendirme sektöründeki yeni ürünlerin, teknoloji ve endüstriyel gelişmelerin tanıtıldığı ISK-SODEX 
fuarında hem kendi Ar-Ge’si ile geliştirdiği, yüzde 100 yerli üretim olarak piyasaya sürülen yeni ürünleri, 
hem de Türkiye temsilcisi ve ortağı olduğu uluslararası markaların enerji verimli ve çevreci ürünlerini sektör 
profesyonellerinin beğenisine sundu. Form standını yerli ve yabancı birçok sektör profesyoneli ziyaret etti. 
Fuar esnasında VRF ve merkezi sistemler tarafında yeni proje anlaşmalarına imza atıldı. Ayrıca, fuarda yüksek 
ilgi gören NEFFES Hava Temizleyici için, Almanya’ya toplu satış anlaşması yapıldı.

Standda Form’un Ar-Ge’sini üstlendiği pek çok yerli üretim ürün grubu tanıtıldı. İzmir’deki üretim tesislerinde 
yerli üretimine başladığı yeni Form FKS Klima Santrali, Lennox lisansıyla ürettiği paket klima, Form su kaynaklı 
WSHP ısı pompası ve Form fancoil gibi yerli ürünlerin yanı sıra, Clivet 4 borulu soğutma grubu, ClimateMaster 
WSHP ısı pompası ve Montair Hassas Kontrollü Klima ziyaretçilerin ilgisini çeken ürün grupları arasındaydı.

Japon teknoloji devi Mitsubishi Heavy ile ortaklık anlaşması bulunan Form MHI Klima Sistemleri tarafında ise, 
çevreci R32 gazlı split klima serileri ve VRF sistem serisi ürünler tanıtıldı. Mitsubishi Heavy’nin yeni nesil Heat 
Pump VRF Sistemi olan KXZ 2 serisi, sektör profesyonelleri tarafından ilgi gördü. Ayrıca, yeni renk seçeneği ve 
ödüllü Airflex kanat teknolojisine sahip kaset tipi VRF iç üniteleri de ziyaretçilerden tam puan aldı.

Form Endüstri Tesisleri’nin pandeminin etkilerini azaltmak ve temiz hava ihtiyacını karşılamak adına yüzde 
100 yerli olarak geliştirip ürettiği NEFFES Hava Temizleme Cihazı da büyük ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

Form’un fuardaki performansıyla ilgili bilgi veren Tunç KORUN şöyle konuştu: “ISK-SODEX, sektördeki son 
trend ve yeniliklerin yakından deneyimlenebildiği, sektör paydaşlarının iletişimini ve bilgi alışverişini artıran 
çok değerli bir etkinlik. Özellikle 2020 yılında pandemi sebebiyle yavaşlayan sektör büyümesinin tekrar ivme 
kazanması adına, ISK-SODEX Fuarı bu yıl bizler için çok daha değerli bir hal aldı. Yarım asrı aşkın bilgi birikimimizle 
sektörün öncü firmalarından biri olarak, fuarın düzenlendiği ilk yıldan bu yana olduğu gibi bu sene de yenilikçi 
ürünlerimizin yanı sıra, yerli üretim tarafında istikrarlı bir şekilde büyüyen yapımızı müşterilerimize tanıttık. 
Pandemi ortamına rağmen standımıza yoğun ilgi gösteren tüm paydaşlarımıza tekrar teşekkür ederiz.”

Form, 23. ISK-SODEX İstanbul Fuarı’na Damgasını Vurdu!
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İklimlendirme ve soğutma alanındaki yenilikçi 
ürünleriyle dünyada Türk mühendisliğini 
gururla temsil eden İmbat İklimlendirme,                                                    
ISK-SODEX Fuarı’nda Eurovent sertifikalı hava 
ve su soğutmalı çatı tipi klima (rooftop) ve scroll 
kompresörlü soğutma grubu (chiller) yanı sıra, 
hassas kontrollü klima ve ürün gamına yeni 
katılan veri merkezi çözümlerinde kullanılan In 
Row cihazını sergiledi. Sektörün iklimlendirme 
ihtiyaçlarına yönelik güvenilir, yenilikçi ve verimli 
ürünler üreten İmbat İklimlendirme’nin fuarda 
sergilediği ürünleri yanında hijyenik klima, soğuk 
depo, klima santrali, tropikal çatı tipi klima, 

taşınabilir klima, yolcu yürüme köprüsü kliması, havuz nem alma kliması gibi çok sayıda ürünü bulunduğunu 
da ifade eden Pazarlama Müdürü Bilgi Akkaya, F-Gaz regülasyonuna uygun çatı tipi klima, su soğutma grubu 
ve hassas kontrollü klimaların 2022 yılıyla birlikte satışa sunulması için sıkı çalıştıklarını aktardı.

İmbat InWall ve InRow Hassas Kontrollü Klima İlgi Odağı Oldu

İmbat fuarda In Wall hassas kontrollü klimasının yanısıra ilk kez In Row hassas klima sergiledi. 20 yıldır 
hassas kontrollü klima üretimi yapan İmbat’ın cihazları, prestijli projelerde ve kritik önemi olan alanların 
iklimlendirilmesinde kullanılmaktadır. İmbat hassas kontrollü klimalar, duyulur ısı oranı 0,9-1 olan, gelişmiş 
yazılım ve otomasyonu ile ısıtma soğutma, nemlendirme ve nem alma fonksiyonlarına sahip olan cihazlar, 
ortam sıcaklığını daima istenen değerde ve +/-%1’e kadar tolerans ile ortam bağıl nem oranını ise istenen 
oranda ve +/-%2’e kadar tolerans ile sağlamaktadır.

İmbat InRow hassas klimalar ise veri merkezleri ve sistem odaları gibi hassas iklimlendirme gerektiren 
merkezlerde kabinetlerin arasına monte edilerek, EC plug fanlarla kontrollü yatay bir soğutma ile mahali 
komple soğutmadan ziyade, kabinetlere yönelik bir soğutmayı direkt olarak gerçekleştirmektedir.

İmbat AR-GE Çalışmalarıyla Dikkat Çekti

Fuar süresince, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İmbat, yüzde yüz yerli tasarım yüksek 
verimli ürünlerinin standart ve opsiyonel özellikleri, geliştirilen yönlerini ve devam eden Ar-Ge projelerini 
proje firmaları başta olmak üzere yatırımcı ve uygulamacı katılımcılarla paylaştı. Ar-Ge projeleri arasında; veri 
merkezine bütüncül çözüm getiren hassas kontrollü klima, güneş enerjisi destekli çatı tipi klima, altı borulu su 
soğutma grubu ile parka halindeki uçaklar için taze havalandırma sağlayan paket klima cihazları çalışmaları 
katılımcıların dikkatini çekti.

İmbat, F-Gaz Regülasyonuna Hazır

İmbat’ın en önemli ihracat pazarı olan Avrupa’da, 2022 yılından itibaren kullanımı yasaklanacak olan mevcut 
gazlar yerine İmbat, f-gaz regülasyonuna uygun olarak tasarladığı R-32 gazlı, scroll kompresörlü 108 
kW kapasiteli su soğutma grubunu cihazını sergiledi. İmbat İklimlendirme, Avrupa Yeşil Mutabakat’ına ve 
iklimlendirme sektörüne yönelik yeni gaz regülasyonuna tasarladığı ve geliştirdiği cihazlarıyla hazır olduğunu 
gösterdi.

İmbat, ISK-SODEX Fuarı'na Katıldı

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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Dünya devlerini İstanbul’a taşıyan iklimlendirme 
sanayi fuarı ISK-SODEX bu yıl binlerce ziyaretçiyi 
ağırladı. Isıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) 
sanayisinin öncüsü Bomaksan, fuarda inovatif ve 
yenilikçi teknolojilerini tanıttı.

Projelere tasarım aşamasından itibaren mühendislik 
desteği veren Bomaksan; BOAsmart, ‘DUFILmini’ ve 
‘TOFILbench’ çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

“Fuarın Sunduğu Fırsatları İyi Değerlendirdik”

ISK-SODEX’e olan ilginin her geçen yıl arttığına dikkat 
çeken Bomaksan’ın Satış ve İş Geliştirme Müdürü Erinç ÇELİK: “ISK-SODEX Fuarı katılımcı, ziyaretçi yoğunluğu 
ve yarattığı iş hacmi açısından oldukça verimliydi. AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden temsilci 
Türkiye’den üreticilerle bir araya geldi. Bu süreçte fuarın sunduğu fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi 
düşünüyorum. İhracat hedeflerimizi yukarı taşıyacak yeni anlaşmalara imza attık. Bu anlaşmalarımızı yakında 
kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Dünya Devleri Isk-Sodex Ile İstanbul’da Buluştu

İklimlendirme sanayicileri ISK SODEX Fuarı’nda dünya genelinden birçok farklı sektör profesyonelleriyle bir 
araya geldi. Bomaksan fuarda inovatif koleksiyonlarıyla fark yarattı. Bomaksan’ın yenilikçi ve akıllı tasarım 
anlayışıyla ürettiği BOAsmart, DUFILmini ve TOFILbench, ISK-SODEX’in en ilgi çeken ürünleri arasında yerini 
aldı. Türkiye’de iklimlendirme alanında faaliyet gösteren üreticiler, birçok farklı ülkeden katılan temsilciler ile 
görüşerek ihracata yönelik yeni iş birlikleri gerçekleştirdi.

Bomaksan, Fuardan Yeni İşbirlikleri ile Döndü

4 Kıtada 50’den Fazla Ülkeye İhracat

İç pazarda global markalarla rekabet eden ve güçlü bir oyuncu olmayı başaran İmbat İklimlendirme 50’den 
fazlaya ülkeye ihracat yapma kabiliyeti ve kapasitesini de vurguladı. Avrupa başta olmak üzere Asya, Orta 
Doğu ve Afrika ve kıtalarına satış gerçekleştiren İmbat, ihracat ağına her geçen gün yeni ülkeler eklemeye 
devam ediyor. Almanya, Avusturya Portekiz, İngiltere gibi önemli Avrupa ülkelerine cihaz gönderen ve Türk 
Cumhuriyetleri’nde çok çeşitli projelerde de ürünleri kullanılan İmbat, Rusya gibi soğuk bir iklim alanı ile Dubai 
gibi sıcak iklim bölgelerine de ürünleriyle iklimlendirme çözümü sunmasına dikkat çekti. 4 farklı kıtada 50’den 
fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren İmbat markası, yaklaşık 25 ülkede de satış sonrası organizasyonuna sahip 
partnerleriyle çözüm sunmakta.

İklimlendirmede 30 Yıllık Deneyim

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Genel Müdürü Nuriye GÜMRÜKÇÜLER, ithal markaların oldukça 
aktif ve ağırlıklı olduğu bir pazarda, 30 yıllık köklerinden güç alan ve artık kolları dünyaya uzanan bir Türk 
markası olan İmbat’ın, sektörün önemli oyuncularından biri olarak güçlenerek faaliyetlerimini sürdürdüğünü 
ve her zaman olduğu gibi tüm ekip birlikte güvenle geleceğe ilerlediğini belirtti.
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MCE, 19 Ekim'de Döngüsel Ekonomi Etkinliği Düzenliyor

Döngüsel Ekonomiyi yalnızca Atık İşiyle ilgili gören 
efsaneyi yıkalım. Temel amaç, üretim döngüsü içinde 
mümkün olduğu kadar çok kaynağı muhafaza ederek, 
yaşam döngüsünün sonunda ana odağı üründen olası 
geri kazanımına kaydıran pozitif bir atık azaltma, yeniden 
kullanım ve geri dönüşüm modeli oluşturmaktır.

Bu, işletmeyi bu modele geçişte yönlendirmek için 
girişimci bir yaklaşım gerektiren daha sürdürülebilir 
sistemlerin yanı sıra değişimi destekleyebilecek yasa 
ve yönetmeliklerin kullanılmasını içermektedir.

Şirketlerden uzmanlar ve sektör profesyonelleri konuyu 6 farklı tematik konuda ele alacak. Vaka çalışmaları 
ve referanslar, bu paradigma değişiminin, HVAC ürünlerinin döngüsel değerini, başlangıcından itibaren en üst 
düzeye çıkarmaya nasıl yardımcı olabileceğini gösterecek. Katılım için tıklayınız.

Sıfır enerji binalara dönüşümü desteklemek üzere 
bu yıl ikincisi düzenlenen ZeroBuild Türkiye’21 Sıfır 
Enerji Binalar Forumu 35 ülkeden, konularında 
uzman kamu,-özel sektör ve STK temsilcileri 
ile akademisyenlerden oluşan 110 katılımcıyla 
22-26 Eylül tarihleri arasında dijital ortamda 
gerçekleştirildi. Ülke ekonomisi, birey ekonomisi, 
enerji tasarrufu ve çevre için kaçınılmaz olan sıfır 
enerji binalara dönüşümün finansmandan iklime, 
malzemeden sertifika sistemlerine kadar tüm 
boyutlarıyla ele alındığı forumda, dünya çapında 
gerçekleştirilmiş uygulamalar paylaşıldı. Sektör 
paydaşları, fikir önderleri 23-26 Mart 2022’de 

Yapı Fuarı TurkeyBuild İstanbul 2022 kapsamında gerçekleştirilecek “Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi 
ZeroBuild Summit”te buluşmak üzere sözleşti.

Yaşanabilir bir dünya için üretilen çözümlerden biri olan ve AB’de 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen 
‘Sıfır Enerji Binalar’ın tüm boyutlarıyla ele alındığı ZeroBuild Türkiye’21 Sıfır Enerji Binalar Forumu’nda 
Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı için belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na referans verilerek 
dünyada ve Türkiye’de yapılan çalışmalar, hayata geçirilmek üzere olan projeler ve malzeme sektöründeki 
gelişmeler paylaşıldı.

22 Eylül Çarşamba günü açılışı yapılan forum, Enerji Verimli Binalar ve Yerleşkeler Uzmanı Yüksek Mimar, 
ZeroBuild Türkiye’21 Genel Sekreteri Yasemin Somuncu’nun açılış konuşması ile başladı. Somuncu’nun 
ardından açılış oturumunda; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Enerji 
Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanı Murat BAYRAM, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği 
ve Çevre Daire Başkanı Abdullah Buğrahan KARAVELİ, T.C. MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü, İzleme 
Değerlendirme ve Koordinasyon Daire Başkanı Dr.Musa RAHMANLAR ile GTALLIANCE Sürdürülebilirlik 

Sektör Paydaşları ZeroBuild Türkiye'21'de Bir Araya Geldi
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Danışmanlığı Kurucu Ortağı, Sürdürülebilirlik ve Araştırma Danışmanı Ali GİZER birer konuşma yaptı. Açılışın 
ardından Çek Cumhuriyeti Brno Teknoloji Üniversitesi’nden, Cleaner Production Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. 
Jiří Jaromír Klemeš ana tema sunumunu gerçekleştirdi.

Türkiye’de Çalışmaların Yaygınlaşması Temel Hedef

Forumun ardından değerlendirmelerde bulunan Enerji Verimli Binalar ve Yerleşkeler Uzmanı, ZeroBuild 
Türkiye’21 Genel Sekreteri Yüksek Mimar Yasemin SOMUNCU daha iyi bir gelecek için bir araya gelip şimdiden 
harekete geçen herkese teşekkür ederek, “Geniş bir ekibin, gönüllülük esası ile gerçekleştirdiği bu etkinlikte 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tanıttığı Yes-TR (Yeşil Enerji Sertifikası-Türkiye), Enerji Bakanlığı’nın detaylarını 
paylaştığı Enerji Hizmeti Şirketleri’ne (ESCO) yönelik çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye genelinde 
gerçekleştirdiği pilot projeler ile ‘1000 Okul’ projesi kapsamında mesleki ve teknik lise öğretmenlerinin dahil 
edildiği Akademik Günü kamu tarafında ortaya çıkan önemli noktalar bizim için. Forumda, yerelde il ve ilçe bazlı 
olarak belediyeler tarafından gerçekleştirilmekte olan iyi uygulama örnekleri paylaşılarak Türkiye genelinde 
bu çalışmaların yaygınlaştırılması hedeflendi” dedi.
Üniversite öğrencilerine Verimlilik Elçisi olma çağrısı

Yerli ve yabancı akademisyenlerce dirençlilik, karbon nötr gelecek ve dijitalleşmede bütün kesimleri 
ilgilendiren fırsatların ve risklerin masaya yatırıldığı forumda, Türkiye’den ve dünyadan pasif ev sertifikası 
almış veya almak üzere olan farklı bina tipolojileri örneklerinin paylaşıldığını hatırlatan Somuncu, “Forumda 
yerli malzeme üreticilerinin artık pasif ev komponent sertifikasını gündemlerine taşımaya başladıkları büyük 
dikkat çekti. İlaveten, Türkiye’nin ilk pasif ev komponent sertifikası alan yerli doğrama ürününün de takdim 
edildiği forumun son oturumunda Türkiye’deki bütün üniversite öğrencileri Verimlilik Elçileri (VELÇİ) olmak 
üzere davet edildi. Katılmak isteyenler 30 Ekim’e kadar velci@zerobuild.org adresinden başvurabilecekler” 
diyerek üniversite öğrencilerini projeye dahil olmaya çağırdı.

Sektör Bileşenleri 2022’De Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi Zerobuild Summit'te Buluşacak

Değişimin kolay olmadığı, kurumların ve toplumun ciddi çabalarını gerektirdiğini ifade eden Somuncu, “Sıfır 
enerji binaların, pandemi sonrasında ekonomiyi canlandırmak için kilit bir unsur olduğunu bilerek bu yapıları 
Türkiye ölçeğinde ileriye taşırken enerji yoksulluğunu doğrudan ele almak üzere fırsatları kullanabilmeli, 
kimseyi geride bırakmamalıyız. Bu bilgiyle, 23-26 Mart 2022 tarihlerinde, Yapı Fuarı TurkeyBuild İstanbul 
2022 kapsamında gerçekleştirilecek Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi ZeroBuild Summit'te tüm sektör 
paydaşlarını yeniden bir arada görmeyi umuyoruz” dedi.

Zerobuıld Türkiye’21 Oturumlarında Dünyaya Nefes Aldıracak Çözümler Konuşuldu

Ülkemizde ve dünyada Sıfır Enerji Binalar konusunda farkındalığı artırmak üzere ilk defa 2020 yılında 
düzenlenen ZeroBuild Forum, bu yıl “nasıl” sorusu etrafında şekillendirildi. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’nın 10’una doğrudan, 7’sine dolaylı olarak dokunulan forumun açılış oturumunda söz 
alan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire 
Başkanı Murat BAYRAM, kendi geliştirmiş oldukları BEP TR yazılımına ve enerji verimliliği ile ilgili yapmış 
oldukları çalışmalara ilişkin bilgi vererek ZeroBuild Türkiye’21 forumundan elde edilecek çıktıların Bakanlık 
tarafından planlanan çalışmalar için önemli girdiler olacağını belirtti.
Açılış oturumunun bir diğer konuşmacısı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre 
Daire Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan KARAVELİ, ZeroBuild Türkiye’21 forumunun zamanlamasının ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan katkısının önemini vurguladı. Enerji verimliliği alanında yapısal 
dönüşümlerle birlikte davranışsal dönüşümün de çok önemli olduğuna ve dijitalleşmenin bu noktadaki 
önemine değinen Karaveli, Enerji Performans Sözleşmeleri’nin ticari ve kamu binalarında uygulanmasının 
vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirterek Bakanlık tarafından yapılan çalışmaları ve takipleri anlattı.
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T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, İzleme, Değerlendirme ve 
Koordinasyon Daire Başkanı Dr. Musa RAHMANLAR, 
Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı 
2012 yılından beri takip ettiğini ve 2016 yılında 
‘Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’da (HLPF) gönüllü 
olan 22 ülkeden biri olduğunu belirtti. Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’nın hepsinin kendi arasında ilişki 
içeresinde olduğunu ve sorunların toplu bir biçimde 
ele alınması gerektiğini vurgulayan Rahmanlar, Millî 
Eğitim Bakanlığı olarak enerji verimliliği çalışmaları 
kapsamında hem eğitim bazında hem de binalar 
bazında yapmış oldukları çalışmalarla rol model olmak 
istediklerini ifade etti.

Türkiye’de sıfır enerji binaların geliştirilmesi için finansal 
çözüm: Vergi indirimleri ve ucuz arazi sağlanması

“Yeşil ve Dayanıklı Kentsel Dönüşümde Sıfır Enerji Bina Uygulamalarının Teşviki” konulu oturumda önce T. C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Esra TURAN TOMBAK tarafından KABEV 
(Kamuda Enerji Verimliliği) projesi anlatıldı; Proje kapsamında minimum %20 enerji verimliği sağlanacağı 
belirtildi. Bu projeye göre en önemli adımlardan birinin neredeyse sıfır enerji binaların gerekliliklerinin 
belirlenmesi ve bu gerekliliklere göre alınacak önlemlerin bir Maliyet-Fayda Analizi içereceği ifade edildi. Yerel 
yönetim temsilcilerinden Yalova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ömür BAYAR, Türkiye’nin en önemli 
sorunlarından biri olan deprem ve enerji verimliliğinin kesişim noktalarında yapılabileceklerin altını çizerken, 
tüm güçlendirme çalışmalarının ısı yalıtım ve bina enerji sistemlerinin iyileştirilmesi aşamalarını da içerdiğini 
söyledi.

Kadıköy İmar ve Şehircilik Müdür yardımcısı Serhat ŞAHİN, sıfır enerji ve yeşil bina esaslı kentsel dönüşümlerde 
yerel yönetimlerin rolünü ve neler yapabileceklerini aktardı. Türkiye’de sıfır enerji binaların geliştirilmesinde 
vergi indirimleri ve ucuz arazi sağlanması gibi finansal çözümlerin yanı sıra, gayrimenkul sektörü açısından 
pazarlama avantajlarının artacağı, buna göre enerji verimliliğinden kaynaklı düşük aidat kazanımlarının hızlı 
satış ve kiralama olanaklarının da beraberinde geleceğini belirtti.
Yeşil tedarikte opsiyonların ve esnekliğin artması gerekli

Forumun, “AB Standartlarına Uyum, Yeşil Mutabakat, Türkiye ve İstihdama Etkileri” oturumunda bütün 
konuşmacıların birleştiği ortak fikir ise Yeşil Mutabakat’ın yatırım, üretim ve istihdamda büyük değişimler 
yaratarak Türkiye’yi geleceğe taşıyacağı oldu.

“Yeşil Tedarik Stratejileri ve Türkiye İçin Uygulama Yol Haritası” panelinde karbon-nötr bir dünyaya ulaşmada 
enerji dönüşümü hızını artırırken, elektrik tüketicilerinin de yüzlerini yeşile dönerek “yeşil tedarik stratejileri” 
geliştirmeyi hızlandırdıkları belirtilen panelde, Türkiye’deki Yeşil Elektrik opsiyonlarının; öztüketim Çatı GES 
yatırımı ile kendi elektriğini üreterek tedarik etmek, Yeşil Tarife üzerinden dağıtım ve Yenilenebilir Enerji Tedarik 
Anlaşmaları (YETA) ile satın almak ve I-REC, YEK-G gibi sertifikasyonları kullanmak olabileceği belirtildi. Bu 
opsiyonların bazı artı ve eksilerinin olmakla birlikte aslında yeşil tedarikte hem opsiyonların hem de esnekliğin 
artmasına ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.

Küresel Isınmaya Karşı BIM Uygulamaları Yaygınlaştırılmalı

“Sıfır Enerji Binalarda BIM Uygulaması’”nın konu edildiği oturumda, sadece tasarım evresinde değil, tüm 
yaşam döngüsünde bu uygulamaların önem taşıdığı belirtilerek BIM uygulamalarının sıfır enerji binalara 
entegrasyonu, uluslararası yönetmeliklerin bu uygulamalar üzerindeki dinamiği ve sürdürülebilirliğe katkısı 
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gibi konular derinlemesine ele alındı. Oturumda özetle, küresel ısınmayı 1,5°C sınırlamak istiyorsak, bu 
uygulamaların büyük bir hızla yaygınlaştırılması gerektiği fikri ağırlık kazandı.
Yeşil ekonomiye geçişte kadınların rolü büyük

“Net Sıfırı Hedefleyen Kadınlar” oturumunda dört farklı ülkeden kadın konuşmacılar tarafından net sıfıra 
ulaşmak konusundaki uzmanlık ve deneyimler aktarıldı. Yeşil ekonomiye geçiş ve net sıfıra ulaşmada kadınların 
önemli katkıları olacağının vurgulandığı oturumda, iklim değişikliğinin etkileri ile başa çıkmak konusunda etkin 
olacak tüm sektörlerdeki kadınların “bir ilham kaynağı olması” temennisi paylaşıldı.
Yalıtımla 2050’Ye Kadar Yüzde 28 Tasarruf Mümkün

“Sıfır Enerji Binalar ve Yalıtım” başlıklı oturumda, öncelikle Türkiye için maliyet etkin U değerlerinin hayata 
geçirilmesi ile 2023'e kadar yaklaşık %7, 2030'a kadar yaklaşık %14 ve 2050'ye kadar yaklaşık %28 oranında 
tasarruf edilebileceği vurgulandı. Farklı yalıtım kalınlıklarının maliyetleri karşılaştırılarak çok az bir ilk yatırım 
maliyeti artışıyla elde edilecek orta ve uzun vadeli geri kazanımlar detayları ile aktarıldı. Ülkemizde önümüzdeki 
dönem Neredeyse Sıfır Enerji Bina standartları kapsamında yapılacak olan binalarda üçlü yalıtım camlarının 
kullanımının söz konusu olduğu ifade edilerek Türkiye için “yalıtım kalınlığı haritası” oluşturulacağı bilgisi 
verildi.

Sıfır enerji binalara giden yolda önemli bir adım: Yes-TR

“Bina ve Malzeme Sertifikasyon Sistemleri ve Metodolojileri” oturumunda sıfır enerji binalarla ilgili detaylı 
bilgilendirme ve Türkiye’nin mevcut durumu, Yes-TR (Yeşil Enerji Sertifikası-Türkiye) isimli yerel gönüllü 
sertifikamız ile ilgili gelişmeler ve planlanan eğitimler, uygulama ve erişilebilirlik koşulları geniş kapsamda 
ele alındı. Sıfır enerji binalara ulaşmak için tek evrensel prototip olan Pasif Ev bina ve komponent 
sertifikasyon süreçlerinin tüm detaylarıyla aktarıldığı oturumda ayrıca EDGE (Yüksek Verimlilik İçin Tasarımda 
Mükemmellik) sertifikası, çalışma prensipleri ve uygulamaları anlatılarak Bina Dirençlilik Endeksi programı ile 
ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Enerji Verimliliği için Finansal Çözümler

“Enerji Verimliliği Finansmanı” oturumu kapsamında gerçekleştirilen panelin ilk bölümünde bankacılık 
sektöründeki dönüşüm, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum, enerji verimliliği uygulamalarının geliştirilmesinde, 
mevzuat, finans kurumları ve yatırımcı tarafında karşılaşılan zorluklardan ve yapılabilecek iyileştirmelerden 
bahsedildi. Panelin ikinci kısmında ise panelistler, temsilcisi oldukları finans kurumlarının bu alanda 
geliştirdikleri finansal çözüm ve ürünleri aktardılar.

“Sıfır Enerji Binalar İçin Enerji Performans Sözleşmeleri” oturumunda Türkiye’de özellikle kamu sektöründe 
enerji tasarruflarına ulaşmak için oldukça öncelikli bir konu olan Enerji Performans Sözleşmeleri’nin kontratsal 
ve finansal boyutları ile ilgili kavramlar ve deneyimler paylaşıldı. “Ölçme ve Doğrulama” başlıklı oturumda da 
katılımcılar Enerji Performansı Taahhütü’ne (EPT), Ölçme ve Doğrulama Protokolü’ne, risklerden ve dikkat 
edilecek noktalara değindi.

Karbon Sıfır Bir Dönüşümde Kullanılan Malzemeler Yerelleştirilmeli

Forumda, Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği ile ortak organize edilen “SEPEV Günü”nde Türkiye’de ve dünyada 
gerçekleştirilmiş ve Pasif Ev sertifikası almış veya alma aşamasında olan farklı tipolojilerdeki binalar bütün 
detayları ile masaya yatırıldı. Oturumda, bina kabuğunda kullanılacak yüksek performanslı malzemelerin 
yanında, doğru detaylandırma ve işçiliğin pasif ev standartlarına ulaşmada elzem olduğu belirtilirken, 
kullanıcıların bilinçli tüketiciler/türeticiler olmalarının öneminin altı çizildi. Artık geniş alanlı-kullanılmayan 
yapılardan daha küçük ve kullanışlı alanlara geçilmesinin öneminin vurgulandığı oturumda, karbon sıfır bir 

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r



2901/09/2021 - 30/09/2021 • Sayı: 115

e-bülten
e s s i a d

dönüşümde kullanılan malzemelerin yerelleştirilmesi de konuşmacıların ortak görüşü oldu.

Mesleki ve Teknik Eğitime “Net Sıfır” Dokunuşu

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile “1000 Okul Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Akademi Günü’nün ilk 
oturumunda binalarda ısı transferi ve ısıl konfor temelleri anlatıldı. İkinci oturumda; bina kabuğunun havayı, 
ısıyı ve binaya giren ışığı kontrol etmede oynadığı rol vurgulanarak, bina kabuğunu iç mekân konfor koşullarının 
belirlediği ifade edildi. Üçüncü oturumda ışığın ve aydınlatmanın temel kavramları, çeşitleri, aydınlatmalarda 
verimliliğin uygulama aşamaları aktarıldıktan sonra iklimlendirmenin temel kavramlarından, ısıtma, soğutma 
ve havalandırma sistemlerinden ve enerji verimli binalar yaparken dikkat edilmesi gerekenlerin altı çizildi. 
“Yenilenebilir Enerji Sistemleri” oturumunda güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve enerji depolama kavramları, 
teknolojileri ve Türkiye’deki en son gelişmeler ile potansiyeller detaylarıyla, uzmanları tarafından aktarıldı. 
“İç Ortam Kalitesi” başlıklı oturumda insanı çevreleyen ve etkileyen fizik ortam öğelerinin doğru ve insana 
göre düzenlenmesiyle konforun sağlanacağının altı çizildi. Günün son oturumunda, iklimsel ve meteorolojik 
veriden yararlanmanın usullerinin geliştirilmesi, soğutma ve ısıtma derece-gün verilerinin projeye göre özel 
üretilmesi ve ülkemizdeki iklim (derecegün) bölgelerine ek olarak, yerelleştirilmiş, projeyi temsil edecek 
sınıflandırmanın yapılması ile ilgili eleştiriler ve görüşler paylaşıldı.

Verimlilik Elçileri Geliyor!

Forumun son gününde gerçekleştirilen oturumlarda; pandemi ile beraber binalarda yaşanılan dönüşüm ve 
bu noktada sıfır enerji binalara geçişin önemi, sıfır enerji binalara dönüşüm için malzeme sektöründe yapılan 
çalışmalar, yüksek kaliteye ulaşmak için ihtiyaç duyulan detaylar ve metotlar paylaşıldı. Pasif Ev Enstitüsü’nün 
komponent/bileşen arşivine dahil edilen ilk Türk menşeili doğrama ile ilgili bilgilerin de detaylı paylaşıldığı 
günün son oturumunda ZeroBuild Üniversiteler Ağı’nı temsilen gençler “Velçiler -Verimlilik Elçileri- Geliyor!” 
kampanyasını başlattılar.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r


