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Başkandan

Değerli ESSİAD Üyelerimiz;
Kasım ayını geride bırakarak, 2016 yılının sonuna bir adım daha yaklaşmış
bulunmaktayız. Dünyadaki ekonomik dengelerin sürekli değişmesi,
uluslararası gerginlikler belirsiz bir ortam yaratmaktadır. Bu ortamda
ülkemizdeki döviz kurlarında aşırı yükselmeler devam etmektedir. Bunun
yanısıra dünya metal borsasında metal fiyatlarında da artış görmekteyiz.
Sektörün en çok kullandığı hammadde olan bakır boru, alüminyum gibi
malzemelerdeki fiyat artışları ve yurtdışından ithal edilen kompresör,
soğutucu gaz ve diğer komponentlerin dövize bağlı değişkenliklerinin,
firmaların maliyetlerini ileride daha çok etkileyeceğini düşünüyorum.
Yeni yılın ülkemiz ve sektörümüz açısından iyi bir yıl olmasını temenni ederim.
Bizler sanayici olarak üretmek zorundayız. Yatırım ortamında iyileşme
yaşandığı sürece sektörümüze pozitif etkileri olacaktır.
Sektörümüzün gelişimine fayda sağlayacak eğitimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Tüm sektör
firmalarına açık olarak düzenlenen UR-GE Projesi kapsamında iki farklı teknik eğitim düzenlendi. İlk eğitim
olan “El Aletleri ve Aksesuarları” eğitimi Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yer alan İklimlendirme
Laboratuvarında Fevzi BALKAN ile Serhat KARANFİL’in sunumları ile gerçekleştirildi. İkinci eğitimimiz olan
“Yük Hesaplama Eğitimi” yine aynı okulun içinde yer alan İklimlendirme Laboratuvarında düzenlenen ve
Ayhan ÖZGEN ile Günay SERBEST’in sunumları ile verildi.
8. Küresel Isınma Kurultayı İzmir’de gerçekleştirildi. Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Aylin GEL’in
katıldığı, Yüksek İstişare Kurulu Üyelerimizden, ENSİA Kurucu Başkanı ve EBSO Sayman Üyesi Hüseyin
VATANSEVER’in ilk oturum başkanlığını üstlendiği toplantı, kurultayın sloganı olan ‘’Enerjiyi Verimli Kullan,
Geleceğe Yön Ver’’ çağrısı ile gerçekleştirildi. Sektörümüze katkıda bulunan ve bu organizasyona katılımlarından
dolayı emek veren herkese teşekkür ederiz.
Tüm değerli üyelerimizin şimdiden yeni yılını kutlar, 2017 yılının sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl
olmasını dilerim.
En Derin Saygı ve Sevgilerimle,
Serhan GÜNDOĞAR
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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ESSİAD’dan Haberler
Üye Ziyaretlerimiz

ESSİAD Yönetim Kurulunu temsilen
Genel Sekreter Aylin GEL tarafından
18 Kasım 2016 tarihinde üye
ziyaretleri programı kapsamında;
Ontek Teknolojik Tesisat Sist. ve
İnş. Tur. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. firma
sahibi Ömerhan YILDIRIM ile Merkez
Rezistans Sanayi firma sahibi Sevinç
ALTINBILEK
ziyaret
edilmiştir.
İlgili
ziyaretlerde
etkinliklerimiz
Ontek Teknoloji
Merkez Rezistans
ve yürütmüş olduğumuz projeler
hakkında üyelerimize bilgi verilirken, üyelerimize katkı sağlayacak dernek faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi
yapıldı.
ESSİAD Komisyonları Çalışmalarına Devam Ediyor
ESSİAD 2015-2017 Dönemi faaliyet programı çerçevesinde
kurulan komisyonlar çalışmalarına devam etmektedir. Bu
kapsamda, 07.11.2016 ve 25.11.2016 tarihlerinde Web Sitesi,
Soğutma Dünyası, Reklam, Tanıtım Komisyonu ve Mesleki
Yeterlilik Komisyonu toplantıları gerçekleştirdi.
Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ’ün başkanlığında
toplanan Web Sitesi, Soğutma Dünyası, Reklam, Tanıtım
Komisyonu ESSİAD web sitesinin yenilenmesi ve Soğutma
Dünyası dergisinin 2017 yılı fiyatlarının belirlenmesi amacıyla
çalışmalarını sürdürmektedir.
Aynı gün toplantı gerçekleştiren bir diğer komisyon olan
Mesleki Yeterlilik Komisyonu ise; Mesleki Yeterlilik standartlarının oluşturulması ve ESSİAD’ın Akredite Sınav
Merkezi olması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir..

TEBRİK
Yönetim Kurulu Üyemiz Can İŞBİLEN’in sevgili kızı İdil ve Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Ömer BARLAS’ın
sevgili oğlu Aziz Kasım ayında dünyaya gelmiştir.
ESSİAD ailesi olarak İdil ve Aziz bebeklere sağlıklı, uzun başarılı bir ömür diler, Yönetim Kurulu Üyemiz Can
İŞBİLEN ve Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Ömer BARLAS ile eşlerini ve ailelerini tebrik ederiz.

BAŞSAĞLIĞI
Derneğimiz üyelerinden A Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. Firma Sahibi Suat KOCAMAN’ın babası Cavit KOCAMAN
12 Kasım 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, Suat KOCAMAN, ailesi ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.
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ESSİAD’dan Haberler
UR-GE EĞİTİMLERİMİZ

El Aletleri Aksesuarları Eğitimi / 9 Kasım 2016
ESSİAD’ın T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında
desteklenen UR-GE Projesi kapsamında, Çınarlı Meslek ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde yer alan İklimlendirme Laboratuvarında
Fevzi BALKAN ile Serhat KARANFIL’in sunumları ile “El Aletleri ve
Aksesuarları” eğitimi gerçekleştirildi.
Soğutma komponentleri, dijital manifold ve termal kamera
kullanımlarını da içeren eğitimde, sektörümüzde kullanılan
teknolojik el aletlerinin doğru kullanımları hakkında bilgi verilerek,
katılımcıların laboratuvar ortamında uygulama yapması sağlandı.
Kişilerin bireysel ölçüm yeteneklerini en üst düzeye çıkarmayı
hedefleyen eğitimde ısıl ölçer termal kameralar ile net ölçüm
yapılması hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitim
katılımcıları farklı bakış açılarıyla daha önce yaptıkları uygulamaları değerlendirme ve son yenilikleri inceleme fırsatı
bulduklarını belirterek, farklı küme üyeleriyle birlikte eğitim almanın önemini vurguladı ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Yük Hesaplama Eğitimi / 30 Kasım 2016
ESSİAD’ın T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Tebliği kapsamında desteklenen UR-GE Projesi kapsamında,
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yer alan
İklimlendirme Laboratuvarında düzenlenen ve Ayhan ÖZGEN
ile Günay SERBEST’in sunumları ile Yük Hesaplama Eğitimi
gerçekleştirildi.
Isı kaybı ve ısı kazancı hesaplamalarının doğru yapılması
ve yapılarda hatalı tesisat kurulumunun önüne geçmeyi
hedefleyen eğitimde, psikometrik diyagram kullanma ve
bölgesel farklarda projelendirme sürecinde dikkat edilmesi
gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin
İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği
kapsamında yürütülmektedir.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Kasım ayında doğan;
Ayhan ONAT,
Elay YAKAR,
Murat ERENOĞLU,
Orhan EKREN,
Özen OSMANOĞLU,
Serli SİNANOĞLU
Yakup OSMANOĞLU’nun doğum günlerini kutlar,
sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.
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Saymandan
2016 yıl sonu hesaplarının kapatılacak olması
sebebiyle en geç 15 Aralık 2016 tarihine kadar
aidat ödemelerinin tamamlanması konusunda
hassasiyetinizi önemle rica eder, ödemelerini
tamamlamış olan üyelerimize teşekkür ederiz.
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.
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.
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Sektörden Haberler
Dinamik Yalıtım A.Ş., Enerji Verimliliğini Esas Alan ve UNİDO, UNDP ile Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığınca da Desteklenen İki Projeyi Birlikte Yürüterek Sistem Entegrasyonunu Sağladı
Dinamik Yalıtım, “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” ve
“Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri” Projelerini başarı ile tamamladı.
Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması
Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile
yürütülen “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” projesi 9 ay süren bir süreçten sonra 2016 Ekim ayında
son buldu. Enerji verimliliğine sistematik bir yaklaşımla ISO:50001 standartlarının altyapısını oluşturacak
şekilde kendisini hazırlayan Dinamik Isı, enerji tasarruflarına anlık çözümler getirmek yerine enerji kullanımını
sürekli izlenebilir hale getirerek kontrol altında tutmayı ve kalıcı çözümler getirmeyi hedefliyor.

Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş,
firma Enerji Takımı ve Enerji Verimliliği Danışmanları

Bu sürecin başlamasına ve kararlı bir şekilde
yürütülmesinde üst yönetim iradesinin önemine
vurgu yapan Dinamik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Metin AKDAŞ “Enerji verimliliği, günümüzün en
fazla üzerinde durulması gereken konularından
biri ve Dinamik olarak hizmet verdiğimiz sektör
doğrultusunda enerji tasarrufunu amaçlayan bir
firmanın bu konuya duyarsız kalması düşünülemezdi.
Bu konudaki gelişmelerin daha fazla duyulması,
gündemde tutulması ve enerji verimliliğinin
ülkemizdeki
tüm
firmalarca
önemsenmesi
taraftarıyız. Burada en büyük sorumluluk firma üst
yönetimlerine ait, çünkü onların iradesi olmadan bu
anlayışın firma çalışanları tarafından benimsenmesi
ve işletmelerde bir kültür değişimi yaşanmasının
imkânı yok.” dedi.

Öncelikli olarak mevcut durumunu belirlendikten
sonra, hızlıca faaliyetleri yürütecek olan Enerji Takımı
belirlenip görev ve sorumlukların dağıtılması sağlandı. Proje kapsamında Dinamik Isı firmasına atanan
danışmanlar da bu projede çalışmalara rehberlik edip kendi bilgi ve birikimlerini Enerji Takımına aktararak
projenin doğru bir şekilde yürümesinde önemli rol oynadılar. Geçmiş dönemdeki enerji kullanım verileri
incelenip sonraki dönemler ile kıyaslama yapılabilmesi sağlandı.

2012-2015 yılları arası Enerji Kullanımı ve
Enerji kullanımına etki eden faktör trendleri
6
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Sektörden Haberler
Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması projesi ile birlikte koordineli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile ortaklaşa yürüttüğü “Enerji Verimliliği için Danışmanlık
Hizmetleri” projesine de dahil olan Dinamik Isı bu iki projeyi bir arada yürüterek yapılan çalışmaların daha
verimli geçmesini sağladı. Schneider Elektrik firması uzman kadrosu tarafından Enerji Etüdü yapılarak daha
farklı tasarruf noktaları tespit edildi ve hâlihazırda var olan aksiyonlara yenileri eklenerek zaman geçmeden
uygulamaya kondu.
Firmanın Enerji Yöneticisi Endüstri Mühendisi Can GÖÇMENLER “Yapılan çalışmalarda en dikkat çekici konu
düşük maliyetli önlemlerin azımsanmayacak tasarruf sağlamasıydı. 10.000.-TL’nin altında yapılabilecek 10
farklı aksiyon ile 2016 yılı sonunda yaklaşık % 6’lık enerji tasarrufu planlanıyor. Basınçlı hava sistemleri, chiller,
armatürler gibi enerji kullanıcılarında kolaylıkla uygulanabilecek olan çözümler bir süre sonra sonuç veriyor ve
bu sonuçları görmek tüm çalışanların konuya ilgi duymasını sağlayarak diğer fırsatların bulunması için ilham
kaynağı haline geliyor. Bu yaklaşım enerji maliyetlerine oradan da ürün maliyetlerine olumlu etki ediyor.” dedi.

Kompresör yükte boşta çalışma çalışma grafiği

Ekstruder termal kamera görüntüsü ve Enerji kayıplarının tespiti
Yapılan ölçümler ve hesaplamalar neticesinde yüksek maliyetliler dahil olmak üzere toplamda %15’lik bir enerji
tasarrufu sağlanabileceği öngörüldü ve gerekli aksiyonlar düşük maliyetliler başta olmak üzere uygulamaya
konmaya başladı. 2017 yılı ortalarında tamamlanması planlanan iyileştirmelerin ardından Dinamik Yalıtım
tesislerinde elektrik tüketiminde 52 TEP/yıl (604.000 kWh) azalma meydana gelmesi öngörülmektedir. Buna
bağlı olarak da 294 Ton CO2 eşdeğer karbon tasarrufu sağlanabilecektir.
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Sektörden Haberler
Ekonomi Gazetecileri Derneği Organizasyonunda 8. Küresel Isınma Kurultayı İzmir’de Yapıldı

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) 8. Küresel Isınma Kurultayı’nı 30 Kasım 2016 Çarşamba günü
Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Shell ve Coca Cola sponsorluğunda,
www.iklimekonomisi.org desteği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkıları ve yerel yöneticiler, gazeteciler ile
sivil toplum örgütlerinin temsilcilernin katılımları ile düzenlendi. Derneğimizi temsilen Genel Sekreter Aylin
GEL’in katıldığı, Yüksek İstişare Kurulu Üyelerimizden, ENSİA Kurucu Başkanı ve EBSO Sayman Üyesi Hüseyin
VATANSEVER’in ilk oturumun başkanlığını üstlendiği toplantıda kurultay, ‘’Enerjiyi Verimli Kullan, Geleceğe
Yön Ver’’ çağrısı ile gerçekleştirildi.
Kurultay’ın açılışında hoş geldin konuşması yapan EGD Başkanı Celal TOPRAK, günlerde normal olmayan
yağışların iklim değişikliğinin bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Kurultayın amacının yerel yönetim, sivil toplum
örgütleri, iş dünyasının ve tüm toplumun farkındalığını artırmak olduğunu belirten Toprak, kurultay sonucunda
açıklanacak sonuç bildirgesinin dikkate alınmasını istedi ve şunları söyledi: “Biz Kurultay’ı bugüne kadar hep
İstanbul’da yaptık. Bir kere Ankara’da yapmıştık. Bu defa İzmir’i seçtik. İzmir’i önemsiyoruz. Çünkü İzmir iklim
değişikliği konusunda çok önemli hedefler koydu, sözler verdi. Biz de İzmir’in çevreye yaptığı yatırımlara “İzmir
Modeli” dedik. Bu modelin yaygınlaşmasını diliyoruz.”
Kurultay’ın açılış konuşması için kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU ise, küresel
iklim değişikliğinin getirdiği tehlikenin farkında olduklarını, 2020 yılında İzmir olarak karbon salınımını %20
azaltma yönünde verdikleri taahhüdü yerine getirme hedefiyle çalıştıklarını belirtti.
Raylı sistem yatırımlarıyla 2019’da 250 kilometrelik bir ağ kuracaklarını, 20 araçla deneme sürecinde
olan elektrikli otobüsleri tüm kente yaygınlaştırmayı planladıklarını anlatan Kocaoğlu, “Küresel ısınmanın
getirdiği yağış düzensizlikleriyle mücadele etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sellere neden olan yağmur
suyunu kanalizasyondan ayırmak için 355 kilometrelik yatırımı tamamladık, gelecek yıl 140 kilometre daha
tamamlanacak.” dedi. Kentin çanak şeklindeki yapısı nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan sorunları pompalarla
aşmaya çalıştıklarını dile getiren KOCAOĞLU, “Bazı noktalarda pompa sistemiyle suyu denize atmaya
çalışıyoruz. Deniz med cezirle yükselmediği müddetçe pompa yeterli oluyor. Ancak deniz yükseldiğinde
yağmur yağmasa bile sıkıntı yaşayabiliyoruz, örneğin Kordon’u deniz suyu basabiliyor.” diye konuştu.
KOCAOĞLU, küresel ısınmanın sadece bir belediyenin ve ülkenin çalışmalarıyla önlem alınarak yok edilecek bir
sorun olmadığını sözlerine ekledi.
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Sektörden Haberler

Kocaoğlu’nun ardından EGD Yönetim Kurulu Üyesi
Çetin ÜNSALAN’ın yönettiği ilk oturum başladı. Oturum
öncesi Konak Belediye Başkanı Sema PEKDAŞ da söz
alarak halkın çevre duyarlılığının ve çevre bilincinin
geliştirilmesine dikkat çekti. Özellikle çocuklara yönelik
eğitim projeleri yaparak bu konuda önemli adımlar
attıklarını anlattı.
Pekdaş’ın ardından söz alan Yaşar Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Feyhan YAŞAR ise bu tür toplantıların çok önemli
olduğunu belirterek, “Hep birlikte bu tür toplantıları daha
fazla yapmalıyız. Üniversiteler başta olmak üzeren tüm
toplumsal kesimlerinin katılımını artırmalıyız” dedi.
Panelde konuşan Seferihisar Belediyesi Başkanı Tunç SOYER ise enerji kooperatifleri yoluyla halkın da
yenilenebilir enerji hareketine katılımını artırmak için başlattıkları projeler hakkında bilgi verdi.
Üç Oturumda Sorunlar Ele Alındı
Açılış konuşmalarının ardından kurultayın ‘’Enerjide
Dönüşüm ve İklim Değişikliği’ne Medyanın Bakışı’’ başlıklı ilk
oturumuna geçildi. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Hüseyin VATANSEVER’in yönetiminde gerçekleştirilen
oturumun konuşmacıları; Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri
Derneği Başkanı İsmail UĞURAL, Habertürk Gazetesi Yazarı
Dilek GAPPİ, Hürriyet Gazetesi Yazarı Selim TÜRSEN, Anadolu
Ajansı Ekonomi- Finans Enerji Yayın Yönetmeni Fırat GAZEL,
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç SOYER oldu.
Kurultay’ın ikinci oturumunda ise ‘’Enerjide Dönüşüm ve İklim Değişikliğine Genel Bakış’’ konusu ele alındı. www.
iklimekonomisi.org Editör-Gazeteci Pelin CENGİZ’in yönetiminde gerçekleştirilen oturumun konuşmacıları;
İnvenura CEO’su Burak KARAPINAR, Günder Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR, İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray VELİBEYOĞLU, İZKA Tanıtım Dış İlişkiler Birim Başkanı Nazlı
KAYI oldu.
Kurultay’a ‘’Enerjide Dönüşüm ve İklim Değişikliğine Bakış’’ başlıklı sivil toplum örgütleri temsilcilerin katıldığı
forumla devam edildi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal TOPRAK’ın yönetiminde gerçekleştirilen
forumun katılımcıları ise şöyle oldu: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay
TOLUNAY, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Hacer GEMICI, Karbon Emisyonu (Seragazı) Düşürme
ve Kontrol Derneği Başkanı Ali Özcem KILIÇ, Çevreci Enerji Derneği Başkanı Tolga ŞALLI.
EGD VIII. Küresel Isınma Kurultayı katılımcılara verilen ‘’Sertifika Töreni’’ ile devam etti.
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ISIDEM Yalıtım Pazar Payını 2 Yılda 3 Kat Arttırdı
ISIDEM Yalıtım, 2015 yılının ilk çeyreğinde
faaliyete aldığı LEED sertifikalı tesislerinde ürettiği
ürünleriyle hem yurtiçinde hem de yurtdışında
büyüyerek başarısını pekiştirdi.
Yenilikçi çalışmalarıyla sektörde adından sıkça söz
ettiren ISIDEM Yalıtım, 4 Kıtada 40’dan fazla ülkeye
ihraç ettiği Coolflex, Flexiduct ve Duct Connect
markalı ürünleriyle ihracatta bir önceki yıla oranla
2 kat büyüme sağladı. Yurtiçi pazarında da pazar
payını 3 kat artıran ISIDEM Yalıtım, küresel güç olma
hedefinde önemli bir yol kat etti.
Hedefimiz küresel bir güç olmak
2 yıl gibi kısa bir sürede sektörde yakaladıkları ivmenin oldukça çarpıcı olduğunu dile getiren ISIDEM Yalıtım
Genel Müdürü Murat ERENOĞLU sözlerine şu şekilde devam etti: “2015 yılında 22,8 milyar dolar olan HVAC
sektörü global pazarının, 2024 yılına kadar 47,5 milyar dolar olması bekleniyor. Bu veriler ışığında tüm
üretim ve satış stratejilerimizi sağlam bir zemine oturtup, sektörde oluşabilecek fırsatları firmamızın lehine
çevirmeyi hedefliyoruz. 2015 yılına oranla 2016 yılında daha şimdiden ihracatta 2 kat büyüme sağladık.
2017 hedeflerimizi de % 50 büyüme olarak belirledik. Global rekabetin arttığı bir dünyada, çalışmalarımızın
karşılığını kısa sürede almanın mutluluğu içerisindeyiz.”
Yurtiçinde etkinliğimizi daha da arttıracağız
2016 yılında hızlı bir büyüme trendi içerisinde girdiklerini kaydeden Erenoğlu “2016 yılı içerisinde yurtiçi
pazarda satış hacmimizi bir önceki yıla oranla 3 kat artırdık. Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışımız ve
kaliteden ödün vermeyen üretim süreçlerimizle iç pazarda daha agresif bir yol izleyerek, 2017 yılında %50
büyüme hedefliyoruz.” dedi.
Gücümüzü Ar-Ge ve inovasyon’dan alıyoruz
Son yıllarda, gelişen teknoloji ve değişen müşteri beklentileri neticesinde LEED sertifikalı üretim tesisleri
bünyesinde yeni ürün geliştirme ve sürdürülebilir ürün kalitesi için laboratuvar kurduklarını dile getiren
Erenoğlu, bu çalışmaların sektörün sürdürülebilirliğine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti ve sözlerine
şu şekilde devam etti: “Laboratuvarlarımızda koşulsuz müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve
sürdürülebilirlik bilinciyle faaliyetlerimize devam ediyoruz, sektörün öncü ve güçlü firması olmanın yanı sıra
Türkiye’de sektörel bilgi birikimine büyük katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.
Nitelikli, katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünler
Teknolojik üretim prosesleri, nitelikli iş gücü, güçlü AR-GE altyapısı ve başarılı ihracat performansıyla Türkiye
ekonomisine ve sanayisine verilen katkıyı her geçen gün arttırdıklarını dile getiren Erenoğlu, katma değeri
yüksek ürünler konusunda sektörde öncü olmanın en önemli hedeflerinin başında geldiğini belirtti. Ayrıca
Erenoğlu “2016 yılı içerisinde Türkiye’de bu zamana kadar üretilmemiş ve ithal edilmekte olan Halojen
içermeyen ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı EPDM esaslı elastomerik kauçuk köpüklerini ürettik. Bu üretim ile
yenilikçi ürünler üretme konusunda ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtladık. Bizi hedefe ulaştıracak en büyük
atılım, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün üretmektir” ifadelerini sözlerine ekledi.

10

01/10/2016 - 30/11/2016 • Sayı: 63

essiad

e-bülten

Sektörden Haberler

SOSİAD Üyeleri Arasında Geleneksel Futbol Turnuvasının İkincisi Düzenledi
Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği (SOSİAD) üyeleri
arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek, iletişimi arttırmak
amacıyla geleneksel Futbol Turnuvasının ikincisini düzenledi.
17 Ekim – 12 Kasım 2016 tarihleri arasında Hasköy Spor
Kulübü halı sahasında gerçekleşen futbol turnuvasında,
iki grupta 8 takım mücadele etti. Zorlu geçen mücadeleler
sonunda finale Karyer ve Cantaş takımları kaldı. 12 Kasım
2016 günü oynanan final maçında üyelerimizden Cantaş’ı
4-0 yenen KARYER takımı şampiyon oldu. Tura’yı 8-3 yenen
Planer takımı ise turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuva sonunda kupa töreninin ardından ufak bir kutlama yapıldı.
Axis İstanbul AVM Isıtma-Soğutma İhtiyacını Form Ürünleri ile Sağlıyor
Sur Yapı ve Hayat Holding ortaklığıyla inşa edilen Axis İstanbul
Alışveriş Merkezi, iklimlendirme ihtiyacını Form Şirketler
Grubu’nun enerji verimliliği yüksek ve çevreci CLIMATE MASTER
sudan havaya ısı pompaları ve LENNOX su ve hava soğutmalı
paket klima cihazları ile sağlıyor. Tarihi yarımadanın yanı başında
yer alan Eyüp’te, E-5 ile Vatan Caddesi’nin kesiştiği noktada 135
mağazası, kafe ve restoranları, terasları, yeme-içme alanları,
çocuklar için büyük bir eğlence ve oyun alanı, 10 salonlu sineması
ve fitness merkezi ile hizmet veren Axis İstanbul Alışveriş Merkezi
ısıtma-soğutma ihtiyacı, toplam soğutma kapasitesi 2.500 kW
olan 10 adet su soğutmalı, 15 adeti ise hava soğutmalı 25 adet
LENNOX marka paket klima ve toplam soğutma kapasitesi 2.250 kW olan 150 adet CLIMATE MASTER sudan
havaya ısı pompaları ile sağlanıyor.
Isıtma ve soğutmada AVM’ler için verimli ve ergonomik mimari çözüm!
AVM’ler gibi büyük yapılarda merkezi iklimlendirme sistemi seçilirken enerjinin en etkin ve verimli kullanıldığı
sistemlerin seçilmesi gerekiyor. Lennox paket klimalar ise tek bir cihazla taze hava ihtiyacı ve otomasyonu
karşılayarak, ısıtma-soğutma-nem alma yapabilir. Kolay kullanım ve bakım imkanı sunan Lennox paket
klimalar direkt genleşmeli çalışma ile ortam havasının ısıtılıp soğutulması sayesinde yüksek verimle çalışır.
Projede kondenseri su ve hava soğutmalı paket klimalar kullanılıyor. Avm benzeri uygulamalarda bina içi
aydınlatma ve insan faktörleri nedeniyle geçiş mevsimleri ve kış sezonunda da soğutma talebi olmakta ve
mağazalarda kullanılan ısı pompası cihazları ile soğutulmakta. Aynı zamanda taze havanın ısıtılması için
kullanılan paket klimaların su soğutmalı olması, kondenserler arasında ısı geri kazanım yapılmasını sağlamakta
ve buda enerji tüketimini azaltarak ortak giderlerin azalmasını sağlamaktadır. Su soğutmalı paket klimalar
bina içerisine kapalı alanlara da yerleştirilebildiği için bina dışında oluşabilecek görüntü kirliliği de engellenmiş
oluyor. Paket klimaların üfleme ve emiş fanları frekans kontrollü olarak seçildiğinden kısmi yüklerdeki enerji
tüketimleri de azaltılabiliyor. AVM içerisinde bulunacak insan sayısının fazla olması nedeniyle ihtiyaç duyulan
taze hava oranı da oldukça yüksek. Ancak paket klimalarda kullanılan hava kalite sensörü sayesinde taze hava
oranı, içerideki insan sayısına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor, bu sayede gereksiz taze hava alınmasının
önüne geçilmiş olup önemli oranda enerji tasarrufu sağlanıyor. Climate su kaynaklı ısı pompası, 2 borulu sistem
ile her mağazanın bağımsız olarak ısıtma ve soğutma yapabilmesine imkan sağlar. Isıtma ile soğutmanın
aynı anda yapıldığı zamanlarda ısı geri kazanım sayesinde yüksek verimli çalışma sağlanır. Bu esnada sadece
cihazlar birbirlerinin enerjilerinden faydalanır, soğutma kulesi ve kazan devrede olmaz. Cihazların soğutmada
verimi 4-4,5 ve ısıtmada 5’dir. Ayrıca ısıtma ve soğutmanın aynı anda yapıldığı zamanlarda cihazlar arası ısı
geri kazanımı sayesinde sistem COP’leri 5’lerin üstüne çıkmaktadır.
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İZODER “Ses Yalıtımı Zirvesi” ile Gürültü Kirliliğine Karşı Farkındalık Seferberliği Başlattı
İZODER Başkanı Tayfun KÜÇÜKOĞLU: “Sağlığımızı tehdit eden gürültüden arınma bilinci, ülkemizin hak
ettiği seviyeye ulaşacaktır”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK: “Binalarda gürültü kirliliğini minimize
etmek için çalışma yürütüyoru

Günümüz kent yaşamında hemen herkesin olumsuz etkilendiği gürültü kirliliği ve ses yalıtımı konusu,
Türkiye’de ilk kez düzenlenen ‘Ses Yalıtımı Zirvesi’nde uzman isimler tarafından masaya yatırıldı. Kontrolsüz
ses ve gürültü kirliliğine karşı farkındalık seferberliği başlattıklarını belirten İZODER Yönetim Kurulu
Başkanı Tayfun KÜÇÜKOĞLU, “Gürültünün, hem ruh hem beden sağlığımızda yüksek ve kalıcı bir etkisi var.
Kontrolsüz ses ve gürültüden arınma bilinci, bugünden başlayıp her yıl olgunlaşarak gelişecek ve ülkemizin
hak ettiği seviyeye ulaşacaktır” dedi.
Yalıtım sektörünün çatı kuruluşu İZODER’in (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), Sheraton Grand
İstanbul Ataşehir’de düzenlediği ‘Ses Yalıtımı Zirvesi’ni; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ve BASF,
BONUS|Wooler, DKM, Filli Boya|Capatect, İZOCAM, Ravaber, Terra\WOOL markalarının sponsorluğunda
gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ve İZODER Yönetim Kurulu
Başkanı Tayfun KÜÇÜKOĞLU’nun açılış konuşmasını yaptığı zirveye, yabancı konukların da aralarında
bulunduğu, doktor, psikolog, mimar ve mühendislik alanlarında uzman ve akademisyen isimler konuşmacı
olarak katıldı.
“Sağlıklı ve Konforlu Bir Yaşam İçin Ses Yalıtımı” sloganıyla gerçekleştirilen zirvede; “Gürültünün İnsan
Yaşamına Etkileri”, “Avrupa’da Gürültü Çözümü İçin Ses Yalıtımı-Almanya Örneğ”, “Avrupa’da Ses Yalıtımı
Yönetmelikleri ve Politikaları”, “Ses Yalıtımında Türkiye’de Mevcut Yasal Durum”, “Ses Yalıtımında Ülkemizde
Mevcut Yasal Durum ve Çözüm Önerileri” başlıklı konular masaya yatırıldı.
‘Sessizlik Tüneli’ ile gürültüden arınmış bölge yaratıldı
Günümüzde önemi yeterince anlaşılmayan ses yalıtımı konusunu, “Ses Yalıtımı Zirvesi” ile gündeme
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taşıyan İZODER, sponsor markaların ürünleri ile hazırlanan “Sessizlik Tüneli”ni de, farkındalık sağlamak için
katılımcıların deneyimine sundu. Toplantı salonu girişine kurulan ‘Sessizlik Tüneli’nden geçen tüm katılımcılar,
gürültülü ortam ile gürültüden tamamen yalıtılmış ortam arasındaki farkı deneyimledi.
“Ülkemize yakışan, gürültüden arınma hamlesinin başlatılmasıdır”
“Ses yalıtımı farkındalığını, bilinçlenmesini sağlama seferberliğimiz çağdaş yaşam koşullarına doğru önemli
bir hamledir” diyen İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun KÜÇÜKOĞLU, “Sanayileşme, kentleşme,
globalleşme, güçlü ekonomik imkanlar ve yaşam kolaylıkları sunarken, beraberinde yaşamımıza farkında
olduğumuz/olmadığımız sorunları da taşıyor. Kontrolsüz ses ve gürültünün etkileri, çözüm yolları ve ses
yalıtımı farkındalığımız, ülkemizin gelişimi ile uyumlu gelişmemiştir. Amacımız, ses ve gürültü kirliliğinin
hayatımızda, sağlığımızda, toplum uyumunda yarattığı derin tahribatları fark etmemiz, bilinç seviyemizin
artması, çözüm adımlarının bilinmesidir.
Ülkemize, halkımıza yakışan, hak ettiğimiz çağdaş ve konforlu yaşam ortamları için kontrolsüz ses ve
gürültüden arın
“Gürültü, sağlığımızı 35 kritik etki ile tahrip ediyor”
Ses yalıtımı bilinci oluşturmanın, İZODER’in 2016-2018 sosyal yıllarında üstlendiği sorumluluk hamlesi
olduğunun altını çizen Tayfun KÜÇÜKOĞLU, şöyle konuştu: “Milli geliri 10 bin dolar seviyesini aşan, 2023 yılında
dünyanın önemli gelişmiş ülkeleri arasında olmayı hedefleyen ülkemizin ses yalıtımı hamlesi kaçınılmazdır.
‘Başımızı sokacak ev’ kavramından, çağdaş yaşam koşullarına kavuşma yolundayız. Gelişme, ısı, su, yangın ve
ses yalıtımı ile gerçekleşecektir. Ses ve gürültü kirliliği başıboş kaldığı sürece artacak. Gürültü, ruhsal ve fiziksel
açıdan sağlığımızı 35 kritik etki ile tahrip ederek, toplumsal uyum ve verimliliğimizde derin yaralar açıyor. Ses
ve gürültü, sürekliliğine, dozuna ve kişilik özelliklerine bağlı olarak hepimizde farklı yoğunlukta etki yaratıyor.
Gürültü kirliliğinin yıkıcı ve kalıcı etkileri göz ardı edilmemeli, alışma eğilimine kapılmamalı, kontrolsüz ses
ve gürültü ile baş etmeyi önlemeyi başarmalıyız. Bireysel ve toplumsal olarak daha çağdaş, daha huzurlu,
daha sağlıklı, daha uyumlu ve verimli olabilmek adına gürültüyü engellemenin önemini kavramalı ve hayat
kalitemizi yükseltmeliyiz.
“Binalarda gürültü kirliliğini minimize etmek için çalışma yürütüyoruz”
Konuşmasına, “Şehirlerimizi estetikleştirmemiz, güzelleştirmemiz, yaşanabilir hale getirmemiz ve merkezine
insanı getirmemiz lazım” diyerek başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK,
“Binalarda gürültü kirliliğini nasıl azaltacağımızla ilgili bir dizi çalışma başlattık. Bu konuyla ilgili planlar,
rehber dökümanlar hazırlamamız, gürültünün vatandaş üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili kamuoyu bilinci
oluşturmamız gerekiyor. Doğru projelendirme, doğru malzeme, doğru işçilik ve doğru finansman modellerini
oluşturduğumuz sistemler geliştirmemiz lazım. Gürültü kirliliği konusunda, Bakanlık ve ilgili paydaşlarla,
merkezine insanı koyarak, yaşanabilir, kaliteli binalar yapmaya çalışacağız. Yakında yönetmelik taslağının son
halini de, yapılacak görüşmelerin sonunda yayınlayacağız. Yönetmeliğin de uygulanabilir olmasına gerekiyor.
Yalıtım, toplumun ve bireyin hayat kalitesini artırmaya yönelik, ekonomik fayda sağlayan önemli bir unsurdur.
Özellikle ulaşım kaynaklı gürültü kirliliğini minimize etmek AB destekli, projeler yürütüyoruz. İZODER’e, ses
yalıtımı konusunda gerek teknik çalışmaları, gerek kamouyunu bilinçlendirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.
Gürültü kirliliği hem kendimiz hem çocuklarımızın sağlığını tehdit ediyor.
Ses Yalıtım Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan KBB Uzmanı Dr. Hakan YENICE, Klinik Psikolog İrem ERDEM
ATAK ve Gelişim Psikolojisi Uzmanı Ayşegül CEBENOYAN, günümüz kent yaşamında maruz kaldığımız gürültü
kirliliğinin hem kendimiz hem de çocuklarımızın sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.
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SİYODER (Apartman, Site, Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği) Başkanı Ozan Özen, ses yalıtımının
çok yeni yapılan modern binalar dahil ihmal edilen bir konu olduğunu ifade ederken, Yüksek Mimar Kerem
ERGİNOĞLU da gürültü denetimi ve mimari tasarım ilişkisini değerlendirdi.
Konuşmaları 1,5 metreden duyamıyorsak sorunlar başlıyor
“Kabul edilebilir gürültü düzeyi, kişinin sessiz bir ortamda 1,5 metreden günlük konuşmaları anlamakta güçlük
çekmeye başladığı sınırdır” diyen KBB Uzmanı Dr. Hakan YENİCE, gürültünün hangi fizyolojik hastalıklara
davetiye çıkardığını şöyle sıraladı: “Gürültü işitme duyusu ve yollarında zararlara yol açar. Gürültünün kişilerde
huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik konsantrasyon bozukluğu gibi etkileri vardır. Çalışma etkinliğini azaltır,
düşünmeyi engelleyebilir. Bellekle ilgili çalışmalar, sözcük öğrenme amacıyla yapılan çalışmalar gürültüden
etkilenmektedir. Öğrenme yaşantılarının olumsuz etkilenmesi özellikle okullarda belirgindir. Gürültülü
bölgelere yakın okullarda öğrenme etkinliğini azaltıcı etki yapar. Karakter değişikliklerine neden olabilir. Eğilimi
olanlarda sorunların ve bunaltıların ağırlaşmasına yol açar. Çabuk sinirlenme ve kızgınlığa yol açar. Vücut
kortizol, adrenalin gibi hormon düzeylerini etkilemek suretiyle çarpıntı (taşikardi), yüksek tansiyon gibi kalp
ve tansiyon hastalıklarına sebep olduğu biliniyor. Aralıklı ve ani gürültü, kişide ani adrenalin deşarjı yaratarak
dikkat azalması, uyku düzeninde bozulmalara neden olabiliyor.”
Çocuklarımızı gürültü kirliliğinden korumalıyız
Gürültünün çocuklarımızı hem fizyolojik, hem bilişsel, hem de duygusal açıdan olumsuz etkilediğini vurgulayan
Gelişim Psikolojisi Uzmanı Ayşegül CEBENOYAN, görüşlerini şöyle ifade etti: “Gürültünün en çok araştırılan
olumsuz etkisi bilişsel beceriler üzerindeki etkisi olmuştur. Gürültünün çocukların konuşma ve okuma yazma
becerilerinde, dikkatlerini toplama ve bellek kapasitelerinde ciddi olumsuz etkileri olduğunu gösteren çok sayıda
araştırma var. Gürültünün duygusal açıdan etkilerini inceleyen araştırmalarda, çocuklarda öfke kontrolünü
ve motivasyonu olumsuz etkilediği gösterilmiş. Örneğin; gürültülü bölgelerde ders veren öğretmenler, bu
öğrencileri motive etmekte zorlandıklarını, bu çocukların hayal kırıklıklarıyla başa çıkma becerilerinin diğer
çocuklardan daha düşük olduğunu, çok çabuk öfkelendiklerini belirtiyor. Ayrıca gürültülü ortamlarda uzun
süre bulunmanın çocuklarda öğrenilmiş çaresizlik duygusu gelişmesine yol açtığını gösteren araştırmalar da
var.”
Gürültü, psikolojimizi ve gündelik performansımızı çok olumsuz etkiliyor
Gürültünün, istisnasız herkesi etkileyen bir sorun olduğunun altını çizen Psikolog İrem ERDEM ATAK, “Gürültünün
en belirgin etkileri, rahatsızlık, sıkıntı ve gerilim duygusudur. Gürültüden kaynaklanan sinir bozukluğu, korku,
tedirginlik, yorgunluk ve zihinsel etkilerde yavaşlama önemli belirtiler olarak fark edilmektedir. Ani olarak
yükselen gürültü düzeyi insanlarda korku da oluşturabiliyor. Üstelik gürültü uyku kalitesini de bozabiliyor.
Uykuya dalmadaki güçlük, uyku sırasında uyanma, çok erken kalkma ve genel olarak uykusuzluk hissetme,
sayılabilecek önemli etkilerdendir. Ayrıca gürültü, gündelik performansı etkileyen bir durumdur. Genel
anlamda iletişim güçlüğü oluşabilir. Gürültü, okuma ve öğrenme durumundaki performansı da bozabilir. Dikkat
gerektiren, hafızayı zorlayan, özellikle dil ve dili dinleme-konuşmaya dayalı etkinlikler ve öğrenimler olumsuz
etkilenir. Kelime hafızasını bozucu bir rol oynayan gürültü; düşünsel aktivitelerin işlerliğinde zorluk oluşturur.
Öte yanda problem çözme becerilerini de olumsuz etkiler. Gürültünün iş verimini azaltması da söz konusudur.
İş verimliliği ve üretkenlik ile ilgili etkileri konusunda yapılan çalışmalar, karmaşık işlerin yapıldığı ortamın
sessiz, basit işlerin yapıldığı ortamların ise biraz gürültülü olması gerektiğini göstermiştir. Çalışma hayatında
olması gerekenden fazla bir gürültü olduğu durumlarda, işin zamanında yapılması, işin doğru olarak yapılması
zorlaşmakta; iş kazaları meydana gelebilmektedir” dedi.
Ses yalıtımının çok yeni yapılan modern binalar dahil ihmal edilen bir konu olduğunu belirten SİYODER
(Apartman, Site, Rezidans ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği) Başkanı Ozan ÖZEN, “İyi örnekleri görüyoruz
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ancak genellikle ses yalıtımı mevzuatın ve yaptırımların yeterli olmaması sebebi ile de ihmal edilen bir konu.
Bununla beraber Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin yeterli olmadığı bir
başka durum da komşu gürültüleri. Binanın dış ses yalıtımı ihmal edildiğinde alt-üst ve yan-yan daire tabliye
ve duvarları, asansör kuyusu taşıyıcı duvarları ses yalıtımı hayli hayli ihmal ediliyor. Öyle binalar yönetiyoruzki,
üst dairenin sifonu çekmesi sizi yatak odanızda huzursuz edebiliyor, yan dairenizdeki piyano sanatçısı illallah
dedirtebiliyor, alt daire yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanan bir genç alelade bir gürültü sebebi ile dikkatini
dersine veremiyor, üst kattaki topuklu ayakkabı veya sert tabanlı bir terlik kavgalara yol açabiliyor. Komşunun
yarattığı sesler “rahatsız olma, başkalarını rahatsız etme” kavramı içinde komşuluk ilişkilerini de düzenleyen
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesine göre düzenlenmiş durumda. Bu madde hayli yetersiz,
olabildiğince genelleme içeriyor. Türk Hukuku’na göre “gürültüden rahatsızlık” kavramı subjektif bir kavram.
Ve rahatsız olan kişiden kişiye değişiyor. Kimin neden, ne kadar rahatsız olacağına, rahatsız eden dahi karar
veremez. Bu sebeple rahatsızlığın bir ölçüsü yoktur. Ses ile ilgili rahatsızlık hükümleri çoğu yönetim planı ve
yargıtay kararlarında akşam 22.00’den sonra gürültü ve ses yapmamak gibi klişe bir cümle içinde takılı kalmış
durumda. Bununla beraber çocukların oyun özgürlüklerine karışılamıyor” diye konuştu.
Konuşmasında, ‘gürültü denetimi ve mimari tasarım ilişkisi’ni değerlendiren Yüksek Mimar Kerem ERGİNOĞLU,
“Gürültü denetimi çalışmaları, mimari avan proje aşamasında ve teknik donanım ile yapı taşıyıcı sistemi
konusundaki kararlar kesinleşmeden başlatılmalıdır. Bu yapılmazsa, aynı sonucu elde etmek için çok daha
büyük zorluklar, çok daha büyük harcamalar, ya da olanaksızlıklar söz konusu olabilir. Gürültü denetiminde
alınacak önlemlerin başında ise; “gereksiz gürültü kaynaklarını yok etmek”, “aynı işi gören ve daha gürültüsüz
çalışan makineler, donanımlar ve sistemler seçmek”, “gürültüyü, kaynağında alınacak önlemlerle azaltmak”,
“gürültüyü kaynağına hapsetmek”, “kaynak dışına çıkmasını engellemek”, “kaynak dışına yayılan gürültüyü
en dar sınırlar içinde durdurmak”, “yayılmış gürültünün giremeyeceği bölümler oluşturmak”, “binanın türüne
göre mutlaka önlem almak” geliyor. Bu arada ofislerde hayat artık iç içe ve eskisi gibi odalar yok, açık ofis
düzeni var. Dolayısıyla her şeyimiz paylaşım halinde. Kulaklıklarla özel alanımızı sağlıyoruz. Amerika’da 142
ofis binasında 23450 çalışan ile çalışma ortamı memnuniyet değerlendirmesi yapılmış. Bu ankete göre açık
ofislerde akustik konforun, çalışanların memnuniyetini sağlayan önemli bir unsur olduğu sonucu çıkmıştır.”
diye konuştu.
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