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Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) ile Araç ve Araç Üstü 
Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği (ARÜSDER) 
ve Ağır Ticari Araçlar Derneği'nin (TAİD) yer aldığı “Ağır Vasıta, 
Treyler ve Üstyapı Zirvesi” 10 Şubat 2022 Perşembe günü She-
raton Grand İstanbul Ataşehir Hotel’de gerçekleştirildi. Bu yıl 
4’üncüsü yapılan zirvenin açılış konuşmalarının ilkini yapan TRE-
DER Başkanı Yalçın Şentürk Türk treyler sektörünün geçtiğimiz 
yıl yurt içinde 22 bin yurt dışına da 22 bin adetlik treyler üreterek 
tarihi zirvelerinden birini yaşadığını vurgulayarak “Sektör olarak 
kısa vadede yurt içinde 25 bin yurt dışında ise 35 binlik bir paza-
ra doğru ilerliyoruz. Türkiye hakim olduğu coğrafya içinde, hem 
Avrupa’ya hem Orta Doğu’ya hem de Afrika'ya üretim yapabilen 
tek ülke. Her ülkenin standardı ihtiyacı farklı olabiliyor. 65 ülkede 
ürünlerimizi gururla sunuyoruz. Bu başarı hiç kolay olmuyor. Bu 
pandemide çok zor şartlar altında bu treylerler üretildi. Çalışan-
larımızın özverisi, tedarikçilerimizin gayreti, sanayicimizin azmi 
sayesinde bu başarılardan bahsedebiliyoruz” dedi.

ARÜSDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertunç ise şöyle ko-
nuştu: “Hepinizin bildiği gibi birbiri ile iç içe olan üç sektörün 
ortak bir platformda buluşması; problemlerini, iş birliği şartlarını 
araştırmaları ve topyekün hareket edebilme kabiliyetini geliştir-
meleri anlamında bu zirve çok önemli bir misyonu üstlenmekte-
dir. İmalatçı, tedarikçi, kamu, sanayi, üniversite ve ilgili tarafların; 
birlikten doğan güç mottosuyla bir araya gelerek daha güçlü bir 
Türkiye için çözümleri araştırmasına vesile olmaktan son derece 
büyük bir mutluluk duyuyorum.”  TAİD Başkanı Ömer Alp Bursa-
lıoğlu da Türkiye’de 2019 yılında ağır kamyon satışlarının 7 bin 
adede indiğini hatırlatarak şunları söyledi “Geçen yıl ise pazar 
25 binin üzerine çıktı; geçtiğimiz sene, treyler de eklendiğinde 
Türkiye, Avrupa’nın 4'üncü pazarı haline geldi. Bu da Türkiye’nin 
stratejik konumunu göstermesi açısından önemli. Pandemi dö-
neminde, lojistik sektörünün ne kadar büyük önem arz ettiği 
daha iyi anlaşıldı. Bu dönemde Avrupa ve Amerika’da da birçok 
sıkıntı yaşandı. Türkiye’deki lojistik sektörü ve tedarik zinciri bü-
yük sıkıntı yaşamadan görevine devam etti.”

Haberin detaylarına ulaşmak için tıklayınız: https://www.arusder.
org.tr/genel/agir-vasita-treyler-ve-ustyapi-zirvesinin-4-uncusu-
gerceklestirildi/

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapıldı

Asansör İstanbul Fuarı 10-13 Mart 
Tarihlerinde Yapılacak

Ağır Vasıta, Treyler ve Üstyapı Zirvesi'nin 4’üncüsü 
Gerçekleştirildi

Binalarda enerji performans yönetmeliğinde değişik-
lik yapılmasına dair yönetmelik 19 Şubat 2022 tari-
hinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan “Binalar-
da Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Yönetmelik” ile normal binalara göre 
enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı ener-
jinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynakla-
rından temin eden “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” 
konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getiri-
lecek. Değişikliğe göre 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir 
parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden 
büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az 
“B” olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca bu binaların 
kullandığı enerjinin en az yüzde 5’inin güneş enerjisi 
paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak.

Bu yapıların halen “C” olan asgari enerji performan-
sının “B”ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan ya-
lıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre 
artış yapılacak. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malze-
mesi kalınlıkları İstanbul’da 5 santimetreden 7-8 santi-
metreye, Ankara’da ise 6 santimetreden 8-9 santimet-
reye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri 
de iyileştirilecek. 1 Ocak 2023’ten itibaren projeleri 
buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlene-
meyecek.

Asansör İstanbul 2022, Tarsus Turkey tarafından 
AYSAD’ın desteğiyle 10-13 Mart tarihlerinde Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi (TÜYAP)’ta düzenlenecek. 
Fuarda, konut ve ticari bina asansörlerinden hastane 
asansörlerine, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan 
oto asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden en-
gelli asansörlerine kadar dikey ulaşım teknolojileri ile 
yürüyen merdiven ve yollara ilişkin tüm yenilikler bir 
arada sergilenecek.

10-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Asan-
sör İstanbul 2022, iş bağlantıları kurmak ve dört gün 
boyunca sürecek hızlı tempolu ticaretin tadını çıkar-
mak için yurt içinden ve yurt dışından binlerce satın 
almacı ile sektörün önde gelen firmalarını bir araya 
getirecek.

Detaylı bilgi almak ve katılımcı olmak için tıklayınız: 
https://www.asansoristanbul.com/
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Türkiye’nin ilk 
Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nu 
yayınladı. Dünya genelinde sınırlı sayıda örneği bu-
lunan rapor; Türk otomotiv ana sanayiinin sürdürü-
lebilirlik odağındaki yetkinlik seviyesine ışık tutma-
yı hedefliyor. 2020 yılı ve öncesine ait verilerin göz 
önünde bulundurularak, Küresel Raporlama Giri-
şimi (Global Reporting Initiative-GRI) standartları 
gereklilikleri dahilinde hazırlanan raporda, Birleş-
miş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global 
Compact-UNGC) dikkate alındı ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’na da yer verildi. Ayrıca sür-
dürülebilirlik raporuna ilave olarak; üretimin tüm 
çevresel boyutları ile hammaddelerin elde edilme-
sinden kullanım sonrası atıkların bertarafına kadar 
olan tüm aşamalarını kapsamlı şekilde değerlendi-
ren Türkiye Otomotiv Sanayii Yaşam Döngüsü De-
ğerlendirmesi Raporu da yayınlandı.

Rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan OSD Yönetim 
Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, "OSD olarak kuru-
luşumuzdan bu yana; hedeflerimizi daha yukarıla-
ra taşıyarak sanayinin gelişimine katkı sağlamayı 
görev edindik. Sürdürülebilirlik odaklı politikaların 
her geçen gün önem kazandığı günümüzde, sa-
nayimizin küresel platformdaki mevcut başarısını 
korumak, geliştirmek ve ülkemizin gelecek politi-
kalarına ışık tutabilmek amacıyla ana sanayimizin 
ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Türkiye Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik 
Raporu’na ulaşmak için tıklayınız: https://www.osd.
org.tr/haberler/110

Otomotiv Ana Sanayii Sürdürülebilirlik 
Raporu Yayınlandı

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) 15. Dönem 
Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyetlerinin görüşüldüğü Mali Genel 
Kurul, 22 Şubat Salı günü İstanbul Şişli'de Radisson Blu Otel’de yapıl-
dı. Başkanlığını Form firmasından Tunç Korun, başkan yardımcılığını 
Friterm firmasından Atiye Yavuz ve yazmanlık görevini Arçelik firma-
sından Ali Saim Bozbağ’ın yürüttüğü Divan Kurulu, toplantıyı yönetti. 
Mali Genel Kurulda, 15. Dönem Yönetim Kurulu ve İSKİD komisyonları-
nın 2021-2022 faaliyetlerini İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar 
Didonyan, dernek mali tablolarını Sayman Süleyman Kavas yaptıkları 
sunumlarla temsilcilerle paylaştı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu 
ayrı ayrı ibra edildi.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan açılış konuşmasın-
da şöyle konuştu: "İSKİD Değer Katar" temasıyla yıl boyunca üyelerin 
de dahil olacağı sürpriz etkinliklerle İSKİD’in 30. yılını kutlayacağız. Bu 
yıla özel olarak tüm basılı ve dijital ortamlarda kullanılacak yeni bir 30. 
yıl logosu hazırlandı. Yine bu kapsamda İSKİD üyelerine yönelttiğimiz 
"Üyelerimizin Gözünden Birkaç Kelimeyle İSKİD" sorusuna verdikleri 
kısa cevaplar ile sosyal medyada yayınlanacak dinamik bir video içe-
riği hazırlandı.

2021’in tüm ekonomik ve politik zorlu koşullarına rağmen iklimlendir-
me ve havalandırma sektörünün ihracatını arttırarak 6.2 milyar dolara 
çıkardığını, 2022 yılı hedefinin 7,0 milyar dolar olduğu ve orta vadede 
ihracatın 10 milyar dolar seviyelerini zorlayacak büyük bir potansiyeli 
olduğunu konuşmasında belirten Didonyan, “Bu kapsamda biz firma-
lara düşen ana görev bölünüp parçalanmak yerine, birleşip büyüyerek 
kurumsallaşmak, güçlerimizi birleştirerek global firmalara dönüşmek 
olmalıdır. Üzülerek izlediğimiz ve giderek artan KOBİ’leşmenin güçlü 
global oyuncular çıkaramayacağı, sektörümüze de itici bir güç olarak 
10 Milyar Dolar ihracat hedefine ulaştırmayacağı aşikardır. Umarım 
kısa zamanda sektör oyuncuları bu hatalarından döner ve mikro kü-
çük işletmeler yerine büyük işletmelerin doğacağı İş Etik İlkelerini be-
nimseyebilirler.” 

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://iskid.org.tr/iskid-15-donem-mali-
genel-kurulu-yapildi/

İSKİD 15. Dönem Mali Genel Kurulu Yapıldı


