essiad
e-bülten

01/12/2021 - 31/12/2021 • Sayı: 118

essiad@essiad.org.tr

/ essiad

www.essiad.org.tr

/ essiad.dernek

/ sogutmadunyasi

ESSİAD Yönetim Kurulu
Can İŞBİLEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Erdinç YAPAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Yalçın KIRABALI
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Yayına Hazırlayan

Güray KORUN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Cihan ÇANGARLI
Yönetim Kurulu Üyesi

Yaman DUMAN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Gülcan ÖRTEL
İdari İşler Sorumlusu
Grafiker / SD / e-bülten

Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nilay TUTAN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Batuhan ERİŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Sevda YEŞİLKAYA
Proje Uzmanı / SD / e-bülten

Turan MUŞKARA
Genel Sekreter

Onur UZUNOĞLU
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Kemal YANIK
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Mustafa SEZER
Sayman

Burak SATOĞLU
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

essiad
e- bülten

Önsöz

Değerli ESSİAD üyeleri,
2021 yılını geride bırakırken gezegenimizin geleceğini düşünerek etkili
değişim adımları attığımız bir yeni yıl diliyorum. Tüm dünyayı etkisine alan
küresel salgın ve ekonomik çalkantılar, ülke gündemimizi daha fazla meşgul
ediyor olsa da 2022’de uluslararası ticarete yön veren değişimler ekseriyetle
“sürdürülebilirlik” odaklı olacak.
Avrupa Birliği’nin karbon salımı konusunda duruşunu faydalı yönde
değiştirerek, üreteni değil üretimine sebep olanı sorumlu tutmak noktasında
Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kademeli olarak hayata geçirme
kararını resmen duyurdu. En önemli dış ticaret pazarımız olması sebebiyle,
AB’nin bu hamlesi tabiatıyla Türk sanayicisini de derinden etkileyecek. Bu
ve benzeri eğilimlerle ortaya çıkan Endüstriyel Simbiyoz Projesi’nin İzmir
toplantısıyla ilgili bilgilere ve derneğimizin katılımına bültende bulacaksınız.
Dünya Liderleri, 3 önemli işi başarmak için 2015 yılında 17 Küresel Amaç üzerinde uzlaştı. Aşırı yoksulluğu
sona erdirmek. Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele. İklim değişikliğini düzeltme.
Ülkemizde sürdürülebilirlik kelimesini öncelikle çevre ve enerji ile yakınsamamıza karşın Birleşmiş Milletler’in
bu 17 amacının yalnız 5 tanesi öncelikle bu konularla ilişkili. Gezegendeki tüm canlıların azami uyumuna
imkân sağlamak için gereken değişimler küresel iklim kriziyle olduğu kadar toplumsal cinsiyet eşitliği, açlık ve
yoksullukla mücadele, barış, adalet ve güçlü kurumlardan gibi unsurlardan geçiyor.
ESSİAD olarak sektörümüzün geleceği olan gençlerle buluşmalar yapıyoruz. Gerek üniversite gerek lise
düzeyinde eğitimine devam eden kardeşlerimizin gözündeki endişe ve gelecek kaygısı bizleri derinden
yaralıyor. Emek sarf etmesinin geçimini sağlamasına yetmeyeceği endişesi, gelecek neslin umutlarını yurt
dışında aramasına veya onları refaha hızla ulaştıracağı vaat eden yan yolları seçmesine neden oluyor. Bu
kardeşlerimizin ciddiye alınıp kaygılarını dinleyen bir muhatapla karşı karşıya gelmesinin çok kıymetli olduğuna
inanıyorum. Bir ay arayla yaptığımız son iki sunumda dahi yaklaşık iki yüz gencimize umut aşılamak, özellikle
teknik lise eğitiminde aldıkları eğitimin onlara açabileceği kapıları anlatmak bile sanıyorum ki faydalı olmuştur.
Hem Menemen Uluğbey Çok Programlı Anadolu Lisesi ve hem Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü öğrencilerine ilgileri ve bu çalışmalarda bize destek olan dernek
paydaşlarımız ve kıymetli eğitimcilere teşekkür ederiz.
Sektörümüzdeki genç profesyonel ve müteşebbisleri kolektif emekle yürütülen sivil toplum çalışmalarında
daha aktif olmaya davet ederek sözlerimi tamamlıyor ve iyi okumalar diliyorum.
A.Burak SATOĞLU
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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ESSİAD'dan Haberler

İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi ile ilgili
Çevrim içi Etkinlik Programı Gerçekleştirildi
İzmir Kalkınma Ajansı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen İzmir Endüstriyel
Simbiyoz Projesi atık, yan ürün, enerji ve teknoloji başta olmak üzere, her türlü kaynağın ortak kullanımına
uygun bir şekilde, İzmir’e özgü bir endüstriyel simbiyoz modeli tasarlamayı ve işletmeleri bir araya getirmeyi
amaçlıyor.
Bu doğrultuda 30 Kasım 2021 tarihinde İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi
Başlangıç Toplantısı – Endüstriyel Simbiyoz Fırsatları ve İyi Uygulama Örnekleri Paneli gerçekleştirildi.
Bölge paydaşlarını proje hakkında bilgilendirmeyi ve ortak bir vizyon doğrultusunda paydaşlar arasında
sinerji oluşturmayı hedefleyen etkinliğe ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER
MENKÜ katılım sağladı. Ayrıca etkinlik çevirimiçi ortamda da yayınlanarak herkesin katılımına açık olarak
gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında öncelikli olarak İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi tanıtıldı, simbiyoz alanındaki mevcut
projelere, fırsatlara, bu doğrultuda edinilen derslere ve iyi uygulama örneklerine yer verildi.

Proje hakkında detaylı bilgiye https://ikvp.izka.org.tr/endustriyel-simbiyoz/ adresinden ulaşabilirsiniz.
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ESSİAD Okuldan İşe Projesi Kapsamında Çınarlı MTAL Öğrencilerinin Katılımı ile
Sektör Sunumu Gerçekleştirildi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN ve Yönetim
Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU’nun katılımları ile 23 Aralık 2021 tarihinde Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü öğrencilerine sektör sunumu gerçekleştirildi.
ESSİAD Onursal Üyesi ve aynı zamanda Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Bölümü Teknik Öğretmeni Fevzi BALKAN’ın da katılım sağladığı sunumda dernek faaliyetleri,
yürütülen projeler ile EHİS sektörü hakkında detaylı bilgilerin aktarıldığı sunumda öğrencilere doğru kariyer
tercihi yaparken nelere dikkat etmeleri hususunda bilgi verildi. Ayrıca öğrencilere staj/istihdam konusunda
ESSİAD ile iletişim kurabilecekleri belirtildi.
Etkinlik sonunda Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilge Han KURTCEBE tarafından ESSİAD
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU’na teşekkür
belgesi takdim edildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU ve
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN,
Çınarlı MTAL öğrencileri ile bir araya geldi.
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Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü
Bilge Han KURTCEBE, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Güray KORUN ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU’na
teşekkür belgesi takdim etti.
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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.
Mustafa SEZER
Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi

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.

Doğum Günü Tebrik Mesajları

www.essiad.org.tr

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Aralık ayında doğan;

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.

Gürkan AKÇAY / Aksal
Alişan ERCAN / Ercan Teknik
Ömer BARLAS / Barlas Soğutma
Halit T. SALAÇİN / Ahmet Yar Soğutma
Kurucu Üyemiz ve Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz
Mustafa Kemal YAPAN'ın doğum günlerini kutlar,
sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.

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.
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Türkiye İklimlendirme Meclisi Avcılar MTAL’de İklimlendirme Sektörü Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirdi
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutlu bir projenin
heyecanını yaşamaktadır. TOBB İklimlendirme Meclisi
ile Tesisat Teknolojileri alanında geliştirilen işbirliğinin
tanıtım toplantısı 1 Aralık 2021 tarihinde yapıldı.
Toplantıya İstanbul Avcular İlçe Milli Eğitim Müdürü
Cevat DERVİŞOĞLU, İklimlendirme Meclisi Üyesi
ve Friterm Yönetim Kurulu Başkanı Metin DURUK,
İklimlendirme Meclisi Üyesi ve Erbay Soğutma Yönetim
Kurulu Başkanı Bayram KÖMÜRCÜ, İklimlendirme
Sanayi ihracatçılar Birliği Üyesi Cem SAVCI, Okul
Müdürü Yakup ALP, öğretmenler, öğrenciler ve veliler
katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Yakup ALP; Dünyanın çok
hızlı bir teknolojik dönüşüm süreci yaşadığını bizlerin
de ülke olarak bu dönüşümde başarılı olmak zorunda
olduğumuzu, güçlü ülke olmanın, güçlü ekonomi ile
olduğunu bunun için de iyi bir üretim üssü olmasından
geçtiğini, bu üssü kurmak için kalifiyeli elamana ihtiyaç
duyulduğunu, dolayısıyla güçlü ülke olmanın kalifiyeli
elaman yetiştirmekten geçtiğini belirtti. Okul olarak
hem Hükümetin Kalkınma Planında hem de ilgili
Bakanlığın strateji planlarına uygun şekilde mesleki
eğitimde niteliğin artması için projeler ve hedefler
belirlediklerini ifade ederek, bunun için çok sayıda
paydaşlarının olduğunu ve birlikte çalıştıklarını belirtti.
İstanbul Sanayi Odası'na bağlı proje okul olmanın
yanında Bağlantı Elemanları Derneği, Magmaweld
gibi çok sayıda mevcut işbirliklerinin devam ettiğini,
bu işbirliğinin genel olarak istihdam garantili
olduğunu ifade etti. Geliştirdikleri birçok projelerden
birinin tesisat ve iklimlendirme alanında Türkiye’de
iklimlendirme sektöründe en üst düzeyde hem üretici
hem de STK’ların yer aldığı çatı kuruluşu olan TOBB
İklimlendirme Meclisi ile yapılan işbirliği olduğu
dile getirildi. Söz konusu proje çok geniş işbirliğini
kapsamaktadır. Birçok komiteler kurulmuş ve Komiteler
alanda üretim yapan İş adamları, akademisyenler, STK
lar, okul idaresi ve alan öğretmenlerden oluşmaktadır.
İklimlendirme Meclisi Üyesi ve Friterm Yönetim
Kurulu Başkanı Metin DURUK, söz konusu projeyi
tüm Türkiye’ye örnek bir proje haline getireceklerini,
bu projede atölyelerin sektöre uygun biçimde yenilenmesi, burs verilmesi, müfredatın geliştirilmesi, yurt içi
ve yurt dışı gezilerin yapılması, staj imkânı sağlanması ve mezun olduktan sonra istihdam oluşturulmasını
içerdiğini belirtti.
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Özellikle kendi firmasında çalışanların cinsiyet
ayrımcılığı olmadan işe alındıklarını bu nedenle kız
öğrencilerin istihdamına da öncelik verileceğini bu
alanda elaman ihtiyacının da çok olduğunu belirtti.
İstanbul Avcular İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Cevat
DERVİŞOĞLU “Bakanlığımızın temel hedeflerinden
biri olan mesleki eğitimi geliştirmek amacıyla EğitimSektör ilişkisini güçlendirmek için İklimlendirme
Meclisi ile okulumuz arasında protokol imzalayarak
öğrencilerimize laboratuvar kurulması, staj imkânı,
burs imkânı ve istihdam garantili gibi pek çok alanda
işbirliği gerçekleşmiş durumdadır. Bu önemli işbirliği
için projede emeği olan projeyi geliştiren başta okul
müdürü Yakup ALP olmak üzere herkese teşekkür ediyorum, İklimlendirme Meclisine ilçemizde böyle bir
proje yaptıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
İklimlendirme Meclisi Üyesi ve Erbay Soğutma firması sahibi ve Projede Burslar Komitesi Başkanı Bayram
KÖMÜRCÜ, “Çok önemli bir proje hayırlı olsun. Biz firma sahipleri olarak İnsan Kaynağımızı Avcılar Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesinden sağlayacağız, firmalarımız sizlere açıktır, ben “Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi mezunuyum” demek sizin anahtarınız olsun bu anahtarla gelin hemen işe başlayın” dedi.
İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği üyesi ve Vatbuz Isıtma Soğutma ve Hav. San. Paz. Genel Müdürü
Cem SAVCI sektörün gelişimi ve ülkemizdeki durumunu da içeren sektör tanıtım sunumunu yaptı ve ardından
öğrencilerin sorularını alarak bilgilendirdi. Öğrenciler sektörü ve sektörde faaliyet gösteren firmaları tanıdıkları
için mutlu olduklarını, mesleğe daha bir heyecan ve şevkle bağlanacaklarını belirterek iklimlendirme meclisi
üyelerine teşekkür ettiler.
Türk İklimlendirme Sektörü Yıllık 5 Milyar Dolarlık İhracat Hedefini Aştı

%96,1‘e yükseldi.

Türk İklimlendirme Sektörü, 2021 yılının başında
yılsonu için hedef olarak koyduğu 5 Milyar dolarlık
ihracat hedefini Ekim ayı itibariyle 5 milyar 65 milyon
dolarlık büyüklük ile aştı. Sektörün ihracatı yılsonunda
6 milyar doları geçeceği öngörülüyor. Sektörün ihracatı,
2020 Ekim ayına göre yüzde 35,6 oranında artarken
2021 yılbaşından bu yana Türkiye ihracatından
aldığı pay yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Ülkemizin
Ocak – Eylül arasında ihracatın ithalatı karşılama
oranı %83,4 iken aynı aylar arasında iklimlendirme
sektörünün ihracatının ithalatı karşılama oranı ise

Tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran Türk İklimlendirme Sektörü Ocak-Ekim 2021 döneminde bir önceki
yılın aynı dönemine göre, Isıtma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 40,2, Soğutma Sistem ve Elemanları
alt sektöründe yüzde 31,5, Klima Sistem ve Elemanlarında yüzde 24, Tesisat Sistem ve Elemanlarında yüzde
33,3, Havalandırma Sistem ve Elemanlarında ise yüzde 48,9, Yalıtım Malzemelerinde ise yüzde 46,3 ihracat
artışı sağladı. Ocak-Ekim döneminde içerisinde ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik
Krallık, İtalya, Fransa ve Romanya oldu.
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Sektörden Haberler

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, sektör firmalarının
tüm coğrafyalarda ciddi ihracat atağında olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Sektör olarak 2021 yılı sonu
için koyduğumuz 5 milyar dolarlık ihracat büyüklüğünü Ekim ayı itibariyle aştık. Yılsonunu 6 milyar doları
aşan bir seviyede kapatacağımızı öngörüyoruz. Türk İklimlendirme sektörü tüm paydaşları ile hız kesmeden
çalışmaya devam ediyor. Hemen hemen Dünya’nın her coğrafyasında yaptığımız yoğun mesainin karşılığını
alıyoruz. İSİB olarak Türkiye ve Dünya’da yapılan en önemli fuarlarda ihracatçı şirketlerimize destek olmak
adına info standlar kuruyor, ticari heyetler ve reklam kampanyaları düzenliyoruz. Gelecek yıl Türkiye’nin
partner ülke olarak yer alacağı MCE – Mostra Convegno Expocomfort Fuarı içinde ciddi çalışmalar içindeyiz.
İhracatçılarımız için bu fuarın Ülkemiz ürünlerinin satış ve pazarlama ayağında önemli bir katma değer
sağlayacağını düşünüyorum.”
İSİB Azerbaycan’da İklimlendirme Semineri Verdi
Türk iklimlendirme sektörünün küresel iş ortağı
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), kardeş
ülke Azerbaycan’da önemli müteahhitlik firmalarından
mühendisler ve profesyoneller için iklimlendirme
konulu bir seminerin ilk ayağını gerçekleştirdi.
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL’ın
katılımıyla 20 Aralık 2021’de gerçekleştirilen
seminerde Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)
profesyonel uzmanları mekanik sistemlerden, enerji
verimliliğine, HVAC sistemlerinin kullanım yerlerine
göre değişimlerinden seçim çeşitlerine kadar pek çok
konuda bilgiler paylaştı. İSİB ve TTMD ekibi program kapsamında ayrıca Bakü Devlet Lahiye Enstitüsü ile
Azerbaycan’da yerleşik önemli müteahhit firmalarını ziyaret etti.
İSİB olarak bu önemli seminerin yurtdışındaki ilk
ayağını kardeş ülke Azerbaycan’da gerçekleştirdiklerini
ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal
şunları söyledi: “Türk iklimlendirme sektörü olarak
Türkiye içindeki mesleki entelektüelliği artırmak için
hem dijital hem de konvansiyonel iletişim kanallarında
önemli çalışmalar yapıyoruz. Azerbaycan ile yurtdışında
ilkini yaptığımız bu önemli seminer ile yurtdışındaki
paydaşlarımızın da dünyadaki iklimlendirme trendleri,
sistem mimarisi, yeşil teknolojiler başta olmak üzere
pek çok konuda bilgilendirilmesini sağladık. İnanıyorum
ki Azerbaycan’da yer alan tüm paydaşlarımız için bu
seminerden aldıkları bilgiler, emek harcayacakları
projelerde kendilerine yeni vizyonlar katacaktır.
Bununla birlikte önümüzdeki aylarda bu seminerlerin
benzerlerini yakın coğrafyalarda tekrarlayarak geniş kitlelere ulaşacağız. Dünyamızın, iklimlendirme sektörüne
dünden daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Tüm dünyanın havasını değiştirmek üzere var gücümüzle
çalışacağız.”
100’den fazla profesyonel ve mühendisin katıldığı, “Yeni bir bina projesine başlarken sistem seçimini neye
göre yapmalı” adı altında Fairmont Otel’de gerçekleştirilen seminerde aşağıdaki konularda konuşmalar yapıldı:
8
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•Sağlıklı Bina Tasarımında Mekanik Sistemlerin Önemi ve Sistem Tasarım Önerileri (Konuşmacı: Filiz
PEHLİVAN)
•Endüstriyel Yapılarda Enerji Verimlilik fırsatları (Konuşmacı: Hamit MUTLU)
•Alışveriş Merkezleri ve Havalimanı Terminal Binaları örnekleriyle HVAC Sistemi Seçim Kriterleri, Hidronik
Uygulamalara dair örnekler (Konuşmacı: Meriç SAPÇI)
•Binalarda Soğutma Merkezi Seçim Esasları (Konuşmacı: Oktay GÜVEN)
•Hastanelerde HVAC Sistem Seçim Esasları (Konuşmacı: Hakan ERCAN)
•Enerji Performansı Yüksek Yapılarda Mekanik Tesisat Tasarımı (Konuşmacı: Bahri TÜRKMEN)
MechTalks Pandemi ve İklim Krizi Karşısında Bina Yapımının Geleceğine Işık Tuttu

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD) ve Borusan
Mannesmann ev sahipliğinde gerçekleştirilen MechTalks etkinlikler serisinin ilki düzenlendi. İklim ve pandemi
ekseninde mekanik tesisat sektörüne odaklanan etkinlik, ufuk açıcı fikir paylaşımlarına ev sahipliği yaptı.
TTMD, MTMD ve Borusan Mannesmann işbirliği ile hayata geçen Mechtalks etkinliklerinin ilki “İklim Krizi ve
Pandemi Döneminde Bina Mekanik Sistem Adaptasyonu” teması ile 25 Kasım 2021’de düzenlendi. Sektörün
değerli isimleri Filiz PEHLİVAN, Dr. Mustafa BİLGE, Burak Rıza TORAMAN’ın panelist olarak yer aldıkları
etkinlikte AKUT Kurucusu Nasuh MAHRUKİ de konuk konuşmacı olarak sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin
moderatörlüğünü ise sunucu Merve YILDIRIM üstlendi.
Artık harekete geçme zamanı!
“Bu son şans: Artık Harekete Geçme Zamanı” sloganını
sahiplenen, TTMD Başkanı Meriç SAPÇI, MTMD Başkanı
Hüseyin ERDEM ve Borusan Mannesmann İnşaat
ve Genel Endüstri Segmenti Genel Müdür Yardımcısı
Oğuzhan KUŞÇUOĞLU’nun açılış konuşmalarını
gerçekleştirdiği panelde Sapçı, “Pandemi ve iklim
krizinin ortak noktası kirli hava ve kirli havanın en
fazla olduğu binalar. Bu noktada bina tasarımlarında
büyük evrim yaşanacağını düşünüyoruz. Mechtalks
etkinlikleri ile de amacımız pandemi, küresel ısınma
ve iklim değişikliği karşısında toplumsal farkındalığı
güçlendirmeye katkı sağlamak olacak” dedi.
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Erdem ise iklim krizi ve pandemide bina mühendisliği
ve mühendislerin önemini vurgularken, “COVID-19
bizlere taze havanın önemini bir kez daha gösterdi. Bu
işin profesyonelleri olarak önümüzdeki süreçte taze
hava miktarını daha iyi kontrol etmek adına önlemler
alacağız. Aynı şekilde kişilerin bu konuda bilinçli
olması, yatırımcıların, işverenlerin de bu kritik konuyu
bilmeleri ve buna göre önlem almaları gerekiyor”
dedi. Dünyayı derinden sarsan pandemi ve artık
görmezden gelinemeyecek bir duruma gelen iklim krizi
gibi çok kritik iki dış faktör ile karşı karşıya kalındığını
belirten Kuşçuoğlu ise, “Borusan Mannesmann olarak
derneklerle işbirliği yapmayı, sektörlere ve insana değer
katan sivil toplum örgütleriyle kol kola yürümeyi son
derece önemsiyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana sahip
olduğumuz bu misyonumuzu bugün de Mechtalks gibi
değerli işlerle yansıtmaya devam ediyoruz. Mekanik
sistemler konusunda insan kaynağımızın gerçekten donanımlı ve deneyimli oluşu ise bizler için çok büyük bir
güvence kaynağı” değerlendirmesinde bulundu.
“Binalarımız yüzde 99 oranında doğa olaylarına hazırlıksız”
“İklim Krizi ve Pandemi Döneminde Bina Mekanik
Sistem Adaptasyonu” başlıklı panelin konuşmacıları
arasında yer alan Pehlivan, iklim sistemindeki bazı
değişikliklerin geri döndürülemez, bazılarının ise
yavaşlatılabilir olduğunu söyledi. Pehlivan sözlerine
şöyle devam etti: “Gelecekte yaşayacağımız iklim, şu
anda alacağımız kararlara bağlı. Pandeminin iklimle
de ilişkisi var. COVID-19 iklim değişikliğinin etkisini
azaltmadı, pandemi insanları bilinçlendirmedi. Temiz
hava bina sağlığı için çok önemli. İnsanlar kendi
yarattıkları kapalı çevrelerde günlük hayatlarının
yüzde 90’ınını geçiriyor. Hasta bina sendromu
kavramını bilmemiz gerekiyor. Binalarda temiz havayı
ulaştıramazsanız bu hastalığı sürdürüyorsunuz. Bu anlamda yapacağımız şeyler var ama en önemlisi bilinci
artırmak. Enerji verimliliği yüksek, taze hava odaklı yerler tasarlamamız, bunu yüksek verimli iklimlendirme
cihazlarıyla sağlamamız gerekiyor” dedi.
Pandeminin başlamasıyla Sağlık Bakanlığı, meslek odaları ve derneklerle bir araya geldiklerini belirten
Bilge ise yaptığı konuşmada; “Uluslararası literatürde kapalı ortamda bulaş riskini artıran 9 faktör var. Bu
faktörlerden havalandırma oranı, hava dağıtım sistemi, nem ve sıcaklık sektörümüzün odak alanına giriyor.
Havayı değiştirebilirsek virüsü seyreltebiliriz. Bu noktada yüksek verimli filtreler kullanmak ve alanları yüzde
40-60 arası nem değerlerinde tutmak önem taşıyor. Kuru hava partiküllerin aşağı inmesini engelliyor. Kapalı
alanlarda bunlara göre riski azaltabiliriz. Pandemiden sona tasarımcılara ve uygulamacılara büyük iş düşüyor”
dedi.
Mekanik tesisat mühendislerinin iklim krizi ve pandemide sorumluluk alması gerektiği değerlendirmesinde
bulunan Toraman, yaptığı konuşmada insanın doğa ile savaşmayı bırakıp, doğanın insana ne söylediğini
anlaması gerektiğini söyledi. Toraman, “Binalarımız yüzde 99 oranında doğa olaylarına hazırlıksız. Bugünü
10
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bırakıp gelecek odaklı olmalıyız. Eski bilgilerimizi geride bırakıp geleceğe doğru bakmak gerekiyor. Pandemi ve
iklim krizine karşı savaş vermeliyiz. Yatırımcılarımızın bilinçli ve vizyoner olmaları gerekiyor. Bina inşaatlarında
hızı değil kaliteyi ve sürdürülebilirliği ön plana almak gerekiyor. Bina tasarımı kadar havalandırması da dikkate
alınmalı. Her şeye cevap verebilecek sistemler geliştirmeliyiz. Bunu yaparken enerji verimliliğini sağlamalıyız”
dedi.
Panelin ardından “Asıl Olan Sürdürülebilirliktir“ başlıklı bir sunum gerçekleştiren Mahruki ise, “Dünyanın
kendine ait bir ritmi ve dengesi var. Ancak insan gittiği her yerde ekosisteme zarar veriyor. Gelecek yüzyılda
ekosistemler çökebilir, türlerin yaşamı risk altına girebilir. Hepimiz karşılıklı birbirimize bağlı ve bağımıyız.
“Kazan-kazan“ değil “kazan-kazan ve kazandır“ yeni mottomuz olmalı” dedi.
Değişen iklim şartları ve post-pandemi dönemine dair öngörülerin paylaşıldığı etkinliğin sponsorları arasında
Grundfos, Birleşim Mühendislik, Daikin, Doğu İklimlendirme, Form, İSİB, Systemair, Trox, Üntes ve Viessmann
yer aldı.
Farklı sektörlere değer katacak fikirlerin paylaşımına olanak tanıyan Mechtalks’un önümüzdeki buluşmaları
hakkında detaylı bilgiler www.mechtalks.com adresinden alınabiliyor.
İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Binalarda Enerji Verimliliği için “Tek Yol U Dönüşü”
Küresel ısınmaya bağlı olarak ülkemizde birçok olağandışı iklim
olayı ve sel, yangın gibi felaketler ile karşılaşıldığını vurgulayan
İZODER, ‘Tek yol U dönüşü’ sloganıyla farkındalık hareketi başlattı.
İklim değişikliği ile mücadelede ulaşımdan tarıma, sanayiden binalara birçok
farklı sektörde U dönüşü yapılarak çevre odaklı yaklaşımların benimsenmesi
gerektiğini belirten İZODER Başkanı Emrullah ERUSLU, “Sera gazı salımında
önemli bir paya sahip olan binalarımızı yalıtımla enerji verimli hale getirerek
Türkiye’nin geleceği için iklim değişikliği ile mücadeye katkıda bulunmalıyız” dedi.
Ülkemizde ve dünyada sel baskınları, orman yangınları gibi felaketlerle kendini
derinden hissettiren iklim değişikliği ile mücadele için yalıtımın en önemli başlıklar
arasında yer aldığına dikkat çeken İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Başkanı Emrullah ERUSLU,
“Geri dönülemeyecek noktaya varmadan tek yol U dönüşü” diyerek herkesi sorumluluk almaya davet etti.
“Tek yol U dönüşü” başlıklı kampanya ile farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten Eruslu, bu kapsamda
çatı, cephe, pencere ve döşemelerde U değerlerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan film ve içeriklerin,
televizyon, dijital mecra ve İZODER’in sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başladığını söyledi.
Enerji Limitlerimiz AB Seviyesine Getirilmeli
Türkiye’de toplam enerji tüketiminin yüzde 33 gibi büyük bir payının binalarda gerçekleştiğini ifade
eden Emrullah ERUSLU şöyle konuştu: “Gelişmiş ülkelerde binalarda enerji verimliliğine yönelik birçok
adım atılarak enerji limitleri düşürülürken, ülkemizde halen 2008 yılında tanımlanmış enerji limitleri
kullanılmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede yıllık enerji limitleri metrekare başına 30-50 kW seviyelerine çekilmiş
durumda. Bu ülkelerdeki binalar ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimi 3050 kW olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Türkiye’de biz hâlâ birim metrekarede
yıllık 120-150 kW seviyesine uygun yalıtım yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir an önce Enerji Verimliliği
Strateji Belgesi’nde de tanımlandığı üzere enerji limitlerimiz ve U değerlerimiz AB seviyesine getirilmeli.
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Ortak hedefimiz Türkiye’deki binaların daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı.”
Kentsel Dönüşüm Fırsatını İyi Değerlendirmeliyiz
Kentsel dönüşüm sürecinin enerji verimli yapılaşmada fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini
vurgulayan Eruslu, “Kentsel dönüşüm uygulamaları ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarının
yapılacağı doğru yapı üretim sürecinin en önemli parçaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Elimizdeki
bu fırsatı iyi değerlendirerek yeniden inşa edilecek tüm binalara iyileştirilmiş U değerleri ile ısı yalıtımı
yapılırsa binaların ısınma ve soğutma kaynaklı sera gazı salımları azalacak, yıllık 40-45 milyar dolar
mertebelerinde gerçekleşen ve cari açık içerisinde en önemli paya sahip olan enerji ithalatının azalması
sağlanacaktır. Böylece iyileştirilmiş U değerlerinin yer aldığı yönetmelik ve standartlar doğrultusunda
üretilen; sağlıklı, güvenli ve konforlu yapılarda yaşamak mümkün olabilecektir” diye konuştu.

Binalardan Kaynaklanan Sera Gazlarının Azaltılması İçin U Değerlerimizi Düşürmeliyiz
U değerinin, çatı, duvar, döşeme ve pencere gibi yapı elemanlarının ne kadar ısı geçirdiğinin ölçüsü olduğunu
belirten Emrullah ERUSLU, “U değeri büyüdükçe yapı elemanlarından geçen ısı miktarı artar. Isıyı bina
içerisinde muhafaza edemediğimizden evimizi sıcak veya serin tutmak için çok daha fazla enerji tüketmemiz
gerekir. Enerji tüketiminin artması ise faturalarımızın kabarmasına neden olur. Isıtma ve soğutma için
harcadığımız enerji miktarı arttıkça iklim değişikliği ve küresel ısınmaya yol açan sera gazlarının da daha fazla
çevreye atılmasına neden oluruz. Enerji verimli yapılaşma, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele
etmek için U değerlerimizi düşürmeliyiz. Daha düşük U değerleri için çatı, duvar ve döşemelerimizdeki
yalıtım kalınlıklarını artırmalı ve nitelikli yalıtım camı üniteleri kullanmalıyız” şeklinde konuştu.
U Değerleri Ülke Genelinde 2-2,5 Kat İyileştirilmeli
Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na uyabilmesi için U değerlerinin ülke genelinde bir an önce 2-2,5 kat
iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Emrullah Eruslu, “Paris İklim Anlaşması’nın hedefi küresel sıcaklıktaki
artışı en fazla +2°C’de tutmaktır. Bu hedefe ulaşmak için enerjimizi verimli kullanarak binaların karbon
salımlarını minimuma indirmeliyiz. Böylece U değerlerinin iyileştirilmesiyle 2050’ye kadar enerji harcamalarında
önemli ölçüde tasarruf elde ederek, enerji verimli ve çevre dostu bir yapılaşmaya kavuşabiliriz” dedi.
Yalıtım Kalınlığının Artmasının İnşaat Maliyetine Etkisi Oldukça Az
Yalıtım kalınlığı arttıkça sağlanacak enerji verimliliğinin aynı oranda arttığını vurgulayan Emrullah
ERUSLU, şunları söyledi: “Buna karşılık kalınlık artışının inşaat maliyetine etkisi oldukça azdır. Genel
olarak uygulamalarda yalıtım malzemesinin maliyetinin dışında, yalıtım kalınlığından bağımsız olarak;
‘iskele kurulumu, elektrik, su gibi alt yapı maliyetleri’, ‘yapıştırıcı, sıva gibi yardımcı malzeme maliyetleri’,
‘boya, dış cephe kaplaması, alçı levha gibi iç yüzey kaplamaları, şap gibi tamamlayıcı malzeme maliyetleri’
12

01/12/2021 - 31/12/2021 • Sayı: 118

essiad
e- bülten

Sektörden Haberler

ve ‘işçilik maliyetleri’ oluşur. Oysa ısı yalıtımı uygulaması içerisinde ısı yalıtım malzemelerinin maliyeti,
toplam maliyetin içinde belli bir paya sahip. Tüm bu maliyetlerin içerisinde yalıtım malzemesinin
kalınlığının artırılmasından oluşacak ilave maliyeti uygulamadan uygulamaya değişmekle birlikte oldukça
düşüktür. Bunu iki katına çıkardığımız zaman toplam bedel ikiye katlanmayacak ama bu sayede ısıtma
ve soğutmada tasarruf potansiyeli iki kat olacak. Isı yalıtımı uygulamaları hem ilk yatırım hem işletme
maliyetlerini düşürerek kendini kısa sürede geri öder, bina ömrü boyunca tasarruf sağlamaya devam eder.
Çevreye, ülke ve aile ekonomisine katkıda bulunarak; sağlıklı, konforlu ve güvenli konutlarda yaşamamızı
sağlayacak doğru yalıtım uygulamaları için tüm yetkilileri U değerlerini iyileştimeye davet ediyoruz.”
ISKAV 9. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı
29 Kasım 2021 tarihli, Isıtma Soğutma Klima Eğitim ve Araştırma Vakfı
(ISKAV) Genel Kurulunda seçilen 9. Dönem Yönetim Kurulu, 6 Aralık 2021’de
gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Yönetim kurulu
başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeler belirlendi.
Yapılan seçimde; Sarven ÇİLİNGİROĞLU ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı, Cem
SAVCI ISKAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Önder Polat ISKAV Genel Sekreteri ve ISKAV Saymanlığına
da Nurettin ÖZDEMİR seçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Ayça EROĞLU, Gökhan ÜNLÜ, Turgay YAY, Turgay
KARAKUŞ, Taner YÖNET olarak belirlendi.
9. Dönem ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sarven ÇİLİNGİROĞLU, 2018-2021 tarihleri arasında ISKAV
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ayrıca Çilingiroğlu, 2020 yılında kurulan Kapalı Alanların
İklimlendirme Sistemleri Komitesine gönüllü olarak başkanlık yaptı.
9. Dönem ISKAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem SAVCI, 2006-2009, 2009-2012 ve 2018-2021
dönemlerinde ISKAV Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerini üstlendi. Savcı Eğitim ve
Laboratuvar Komisyonu, BIM Komisyonu başkanı olarak da vakıf çalışmalarında görev aldı.
Eurovent Klima Santralleri için Yeni Tavsiye Belgesini Yayımladı
Eurovent, Klima Santralleri için kontrol sistemlerine ilişkin
yeni 6/17 sayılı Tavsiyesini yayımladı. Belge, Eurovent Ürün
Grubu ‘Klima Santralleri’ (PG-AHU) katılımcıları tarafından
ortak bir çalışmayla hazırlandı.
Eurovent 6/17, Klima Santrallerinin kontrol sistemleri için
minimum fonksiyonel gereksinimlere ilişkin tavsiyelerde
bulunuyor ve enerji tüketimi, güvenlik, devreye alma ve bakım
açısından kontrollerin önemine açıklık getiriyor. Ayrıca fabrika
tarafından sağlanan optimize edilmiş sistemlerin avantajlarını
açıklıyor ve klima santrali kontrollerinin yasal ve normatif
çerçevesini tanımlıyor.
Eurovent PG-AHU Başkanı Martin LENZ konuyla ilgili şunları
söyledi: “Bir kontrol sisteminin birincil rolü, klima santralinin
tüm fonksiyonlarını ve havalandırma sisteminin diğer bileşenlerini optimum iç ortam kalitesini sağlamak için
yönetmektir. Havalandırma ve iklimlendirme açısından bakıldığında, sistemin çok önemli bir parçasıdır. Bu
Tavsiye, tasarımcılara, yüklenicilere, tesis yöneticilerine ve son kullanıcılara bu teknolojiyle ilgili tüm temel
bilgileri sağlıyor. Ayrıca, harici bir bina otomasyon yüklenicisi tarafından sahada bir defaya mahsus olarak
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fabrikada takılan kontrollerle tedarik edilmesinin neden doğal olarak düşünülmesi gerektiğini açıklıyor.”
Bu belge Eurovent Document Library’den ücretsiz olarak indirilebilir.
Frigoduman, Amerika ve Avrupa Kaynaklı Soğutucu Gaz Taleplerine Koura Ürünleri ile Cevap Verecek
Frigoduman, 2021 yılında tamamladığı soğutucu gaz dolum tesisi yatırımının
ardından yeni ürün grubunu duyurdu. Klea markası ile Koura firmasının İngiltere’deki
tesislerinden Türkiye’ye sevk edilen soğutucu gazlardan Klea 134a ise Amerikan
menşeli.
Mexichem adıyla uzun yıllar Klea markasını dünyaya tedarik eden firma, bir dönem
yaptığı satın almalar sonucu endüstrilere göre ayrılan Netafim, Wavin ve Koura gibi
alt firmalarıyla beraber kendi adını Orbia olarak değiştirip yeni misyonu ve kimliği ile
2019 yılında tamamen yenilenmiştir.
Orbia’nın florlu çözümler grubu, Koura firması, flor bazlı ürün, teknoloji ve hizmetler
üretmektedir. İki adet aktif flor madeni ve uzun yıllardan beri süregelen malzeme
bilgisi ile sağlık, ilaç, yapı ve ulaşım gibi sektörlere kimyasallar üretmektedir.
Soğutucu gaz markası olan Klea’nın R134a, R404a, R407c ve R410a dışında da
karbondioksite alternatif, düşük basınçlı soğutucu gaz, R22 ve R404a gibi KIP
değeri yüksek gazlara alternatif, karbondioksit eşdeğeri düşük gazları mevcuttur.
İhtiyaç duyulabilecek alternatif gazlar konusunda da çalışmaları devam etmektedir.
Frigoduman, yeni nesil gazları Koura ile beraber Türkiye soğutma sektörüne
tanıtmaya ve iş ortaklarına yeni nesil gazlara geçişte destek olmayı hedeflemektedir.

ZEROBUILD SUMMIT’22 ile Yapılarda Değişim Başlıyor
Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021 itibariyle zorunlu hale getirilen ‘Sıfır Enerji Binalar’a
dönüşümün ülke gündeminde yer bulması amacıyla iki yıl boyunca dijitalde
düzenlenen ZeroBuild Türkiye, 2022 yılının Mart ayında ZeroBuild Summit’22
olarak fiziksel ortamda yapılacak. Türkiye için yapılarda değişimin yol haritasının
ele alınacağı Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi- ZeroBuild Summit’22,
23-26 Mart 2022 tarihleri arasında 44. Yapı Fuarı TurkeyBuild İstanbul ile eş zamanlı olarak İstanbul
Tüyap Kongre Merkezi’nde “Change Starts Here! - Değişim Burada Başlıyor!” sloganı ile fiziksel olarak
gerçekleştirilecek. ZeroBuild Summit’22’de ana hatlarıyla; teknoloji oturumları, networking fırsatları ve
odaklanmış sunumlar ile ‘Sıfır Enerji Binalar’ın nasıl geliştirileceği ve dönüşümün nasıl sağlanacağı konu
edilecek. Eş zamanlı olarak düzenlenecek fuarda da sıfır enerji binalara ait yeni ürün ve teknolojileri ile pek
çok sektör lideri marka yer alacak. “ZeroBuild Network Zone” için ayrılan özel alanda kurulacak stantlarda
ziyaretçiler, yapılarını daha verimli işletmek ve çevreye olan etkilerini minimuma indirebilmek için sunulan
çözümleri inceleme fırsatı bulacaklar.
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