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Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), genç iş dünyası 
temsilcileri olarak gençlere üyelerinin girişimcilik hikayeleri ile il-
ham vermesi amacıyla hayata geçirdiği girişimcilik vakaları serisine 
devam ediyor. Serinin ilk kitabı olan “Formül Sosunda” 2017 yılın-
da, GYİAD üyesi beş kadın girişimcinin tecrübelerini anlatan ikinci 
kitabı “Kendi Hikayesini Yazanlar” ise 2019 yılında okurlarla buluş-
muştu. Bu kez birkaç kuşak önce yaratılan başarılı Türk şirketleri-
nin hikayesini paylaştığı ve GYİAD’ın girişimcilik vakaları serisinin 
üçüncü kitabı “Yeni Neslin Rotası” okurlarıyla buluştu. 

Gazeteci ve Ekonomi Yazarı Metin Can’ın imzasını taşıyan Ceres Ya-
yınları tarafından basılan “Yeni Neslin Rotası” kitabı, birkaç kuşak 
önce yaratılmış, bugün ikinci ve üçüncü kuşak temsilcileriyle varlık-
larını sürdüren başarılı Türk girişimlerin hikayesini paylaşıyor. Aile 
şirketlerinin üçüncü kuşak temsilcileri olan GYİAD üyelerinden Kar-
powership Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üye-
si Zeynep Harezi Yılmaz, Yıldırım Holding Finans Uzmanı Jasper 
Yıldırım, Asmira Group CEO’su Mustafa Aslan, Dalgakıran Komp-
resör Operasyonel Verimlilik Yöneticisi Tarık Dalgakıran, SOMAL 
Sac Sanayi Yönetici Ortağı Berkay Somal, Arfesan Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ayşe Arkan ve Ersu Gıda Yönetici Müdürü Melisa Ak-
man İpeker’in kendi yolculuklarını anlattığı “Yeni Neslin Rotası”, her 
yaştan girişimci için iyi bir rehber olma niteliği taşıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://gyiad.org.tr/haberler/gyiad-
girisimcilik-vakalari-serisinin-ucuncusu-olan-yeni-neslin-rotasini-
okuyucu-ile-bulusturdu

Türkiye İMSAD Enerji Kesintilerinin Etkilerine 
Dikkat Çekti

Asansör Sektörü Raporu 
2021 Yayımlandı

GYİAD  Yeni Neslin Rotası’nı Okuyucularla Buluşturdu

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Tür-
kiye İMSAD), yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tara-
fından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. 
‘Türkiye İMSAD Ocak 2022 Sektör Raporu’nda, plan-
sız enerji kesintileri ve kısıtlamaların inşaat malzeme-
leri sanayisini olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek, 
sektörün kaybının sadece kesinti yapılan günlerle 
sınırlı kalmadığı vurgulandı. Kısıtlama ve kesintilerin 
önümüzdeki günlerde de uygulanması durumunda; 
2021 yılında inşaat malzemeleri sanayisinde yaka-
lanan üretim artışının sürdürülebilirliğine olumsuz 
etkilerinin olabileceğine, dolayısıyla bu kesintilerin 
mutlaka bir plan dahilinde olmasına ve önceden bir 
takvim açıklanmasının önemine dikkat çekildi.  

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan ‘Ocak 2022 
Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: Ocak ayı 
içinde yapılan plansız enerji kesintileri ve kısıtlama-
lar, diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat malzemeleri 
sanayisini de olumsuz etkiledi. Sanayi elektriği ile 
doğalgazda uygulanan kesinti ve kısıtlamaların önü-
müzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. İnşaat mal-
zemeleri sanayisinin birçok alt sektörü enerji yoğun 
çalıştığından, kesinti ve kısıtlamalar göreceli olarak 
diğer sanayi sektörlerine göre inşaat malzemeleri 
sanayisinde daha yüksek kayıplar oluşturdu. Çünkü 
inşaat malzemeleri sanayisinde birçok sektör, elekt-
rik ve doğalgaz ile çalışan yüksek ateş fırınları kulla-
nıyor. Üretimin kesilmesi halinde yaşanan soğuma 
sonrasında fırınların yeniden devreye alınması ise 
haftalar alabiliyor. Bu nedenle kayıplar, enerjinin ke-
sildiği veya kısıtlandığı günlerle sınırlı kalmayıp, “Do-
mino Etkisiyle” artıyor. Özellikle yılsonunda yaşanan 
yüksek enerji zamları ve ocak ayındaki kesintiler son-
rası; inşaat malzemeleri sanayisinin en önemli risk-
lerinin enerji ve emtia tedariki olduğu görülüyor. Bu 
risklerin yönetilebilmesi, enerji ve emtia tedarikinin 
kesintisiz ve öngörülebilir bir maliyetle olmasını ge-
rektiriyor.

Haberin detayı ve rapora ulaşmak için tıklayınız: 
https://imsad.org/Haber/ongorulemeyen-enerji-
kesintileri-ongorulemeyen-kayiplara-neden-oldu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından Asansör ve Yürü-
yen Merdiven sektörüne ait bilgi 
ve değerlendirmelerin yer aldığı 
Asansör Sektörü Raporu 2021 
yayımlandı. İki bölümden oluşan 
raporun ilk bölümünde sektörün 
genel durumu bölümü değer-
lendirilirken ikinci bölümde ise 
sektörün son altı aylık değerlen-
dirmesi yapılıyor. Raporda ayrı-
ca yıllara göre asansör periyodik 
kontrol verileri, 2020 yılı asansör 
sektörü toplam ihracatı ve 2020 
yılı asansör sektörü toplam ithalatı verilerinin yer aldığı tablolar 
yer alıyor.

Asansör Sektörü Raporu 2021’e ulaşmak için tıklayınız: https://
www.sanayi.gov.tr/plan-program-raporlar-ve-yayinlar/sektor-
raporlari/mu2912011622
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Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD), 
iklim krizi ve sürdürülebilirlik kavramları ile ilgili 
sektörü ilgilendiren gelişme ve faaliyetler üzeri-
ne çalışmalar gerçekleştirmek için İklim Krizi ve 
Sürdürülebilirlik Komisyonu’nu kurdu.

MTMD İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik Komisyo-
nu; sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılması ve 
Paris Anlaşması’na bağlı 2030-2050 hedeflerinin 
ülkemizde gerçekleştirilmesi için yapılacak çalış-
malara katkı verilmesi, karbon ayak izinin azal-
tılmasıyla sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi, 
MTMD üyelerinin ve sektörün yeşil üretim ve ya-
pılaşmaya yönelik farkındalığının arttırılmasını 
amaçlıyor.

Komisyon başkanlığını MTMD YK Başkan Yar-
dımcısı Murat Suiçmez’in üstlendiği komisyonun 
üyeleri arasında Bülent Yaşar, Fatma Akım, Mu-
ammer Akgün, Sinan Ayrancı ve Şinasi Karaoğlu 
da yer alıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://mtmd.org.tr/
mtmd-haberler.asp?detay=475

MTMD İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik 
Komisyonu Kuruldu

44. Yapı Fuarı – Turkeybuild, 23-26 Mart 2022 tarihleri 
arasında İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek. Fuar Balkanlar, Bağımsız Devletler Toplu-
luğu (BDT) ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsa-
yan geniş bölgenin en büyüğü, dünyada ise sektörü-
nün en büyük ilk 5 fuarı arasında yer alıyor. Yapı Fuarı 
bu yıl, 4 gün boyunca tüm dünyadan gelen katılımcı ve 
ziyaretçilerini ağırlarken ZeroBuild Sıfır Enerji Binalar 
Forumu’nun Türkiye bölümüne de ev sahipliği yapacak.

Isıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için 
çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını 
da tamamen yenilenebilir kaynaklarından temin eden 
yeni nesil sıfır enerji binalara dönüşüm konusunda 
dünyanın dört bir yanından birçok lider ve yenilikçinin 
bir araya geleceği bu forumda; teknoloji oturumları, 
networking fırsatları ve odaklanmış sunumları ile Sıfır 
Enerji Bina sektörünün nasıl geliştirileceği ve dönüşü-
mün nasıl sağlanacağı masaya yatırılacak. Bina sahip-
leri, endüstri profesyonelleri ve politika yapıcılar; sıfır 
enerji binaları nasıl kullandıklarını, sonuçları nasıl iyileş-
tirdiklerini, belirsizlik ve riski nasıl en aza indirdiklerini, 
nasıl daha fazla kontrol sağladıklarını, bu binalar saye-
sinde performans ve refahlarını nasıl artırdıklarını forum 
katılımcılarıyla paylaşacaklar.

Fuar hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız: https://
yapifuari.com.tr/Sayfa/press-materials


