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Değerli Üyelerimiz,
 
ISK-SODEX Fuarı'nın ardından yoğun bir Ekim ayını daha geride bıraktık. 
Bu ay Derneğimizin Eğitim Komisyonu organizasyonunda, AERA, DOĞU 
ve FORM’un katkılarıyla ErP Regülasyonları ve İklimlendirme Sektörü'ne 
Etkileri konusunda çok önemli bir etkinlik düzenledik. İlgili etkinlikte ErP 
regülasyonları ile güncel gelişmeler, uygulama deneyimleri, ErP hesapları 
konusundaki bilgiler,  konusunda uzman kişiler tarafından katılımcılara 
aktarıldı. Bültenimiz içerisinde yer alan haberde paylaştığımız link aracılığı 
ile webinar kaydını izleyebilirsiniz.

Ekim ayında bir önemli gelişme de, Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifinin TBMM'den geçerek yasallaşması 
ile yaşandı.

30 Kasım-12 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris’te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda (United Nations Convention on Climate Change / UNFCCC) 196 ülkenin 
katılımıyla kabul edilen Paris Anlaşması, iklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadelede tarihsel 
bir dönüm noktasıdır. 

7 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Kanunla birlikte 196 ülkenin imza attığı anlaşmanın Türkiye 
de tarafı oldu. Anlaşma ile sera gazı salınımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesini hedeflenirken 
küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalması amaçlanmakta, karbon 
salınımının ise 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirilmesi hedeflenmektedir. 

Anlaşma, aynı zamanda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi (Sustainable Development Goals-SDGs) 
çerçevesinde, daha istikrarlı, daha sağlıklı bir gezegen, daha adil toplumlar ve daha canlı ekonomilerin olduğu 
bir dünya bırakabilmek adına da önemli bir fırsat sunmaktadır. 

Paris anlaşması, sera gazı emisyonlarının ölçümlenen tarihin en üst seviyesine ulaştığına ve yüzyılın ikinci 
yarısında iklim sorununun çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, mümkün olan en kısa sürede uygulanması 
gereken küresel bir eylem planı ortaya koyuyor. Bizler de sorumluluklarımızın gerektirdiği bilinç ile iklim 
değişikliğine karşı önemli 5 adımı uygulayabiliriz; 

1-Kömür, petrol ve doğal gaz yerine yenilenebilir enerji kullanabilir,
2-Tarım kaynaklarını çoğaltabilir,
3-Enerji tüketimini azaltacak önlemler alarak, verimliliği yüksek tutabilir,
4-Sürdürülebilir bir iklim politikası uygulayabilir,
5-Karbondioksit salınımını azaltmak için enerji tasarrufu yapabilir, iklim dostu taşıtlara yönelebilir, tüketim 
ve yaşam alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere.

Saygılarımla.

Cihan ÇANGARLI
Yönetim Kurulu Üyesi

Ö n s ö z
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ErP Regülasyonları ve İklimlendirme Sektörüne Etkileri 
Webinarı Gerçekleştirildi

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r

ESSİAD organizasyonunda Aera, Form ve Doğu 
İklimlendirme’nin katkılarıyla 20 Ekim 2021 tarihinde 
“ErP Regülasyonları ve İklimlendirme Sektörüne 
Etkileri” konulu webinar gerçekleştirildi.

Etkinliğin moderatörlüğünü gerçekleştiren ESSİAD 
Eğitim Komisyonu Üyesi Süleyman KAVAS’ın açılış 
konuşması ile başlayan webinarda ilk sözü ESSİAD  
Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN alarak webinara 
katılanlara teşekkür etti. Ayrıca dernek faaliyetleri 
ve yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgi 
aktaran İşbilen’in konuşması sonrasında T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Makina 
Sanayi Dairesi Başkanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanı 
Aslan GÜR söz aldı.

Aslan GÜR konuşmasında ülkemizde iklimlendirme sektörünün hem hızla gelişen iç pazar talebini karşılamada 
hem de küresel rekabetin yoğun olduğu uluslararası pazarlara artan ihracatı karşılamada sektörün Türkiye 
ekonomisinde önemli bir oyuncu olduğunu, iklimlendirme sektörünün 2020 yılında sektörün ihracatının 4.7 
milyar $ , 2021 yılının ilk altı ayında 3 milyar $’lık bir ihracat gerçekleştirdiğini, sektörün 2019 yılı cirosu 
ise 17 milyar TL seviyesinde olduğunu belirterek “Dünyamızda gerçekleştirilen iklim değişikliği sera gazı 
salınımındaki artış ve mevcut enerji kaynaklarının azalması başta Avrupa Birliği olmak üzere ülkeleri harekete 
geçirmiş, özellikle Avrupa Birliği sera gazları, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında 2030 ve 2050 
hedeflerini açıklamıştır. Bu hedeflere ulaşılması için Avrupa Birliği tarafından ErP regülasyonları açıklanmış ve 
uygulamaya alınan ErP regülasyonları ile ilgili ürünlere CE iliştirilmesi şartı haline getirilmiştir. Ülkemiz ile AB 
arasında imzalanmış olan Gümrük Birliği Anlaşmasının getirdiği Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin neticesinde 
ülkemizde Bakanlığımız tarafından ErP Regülasyonları yayınlanmış ve yayınlanmaya devam etmektedir.” 
diyerek ürünlerin asgari verimlilik değerlerini belirleyen Eko Tasarım Mevzuatı, diğeri ise ürünlerin verimlilik 
değerlerinin gösterir etiketlerini kapsayan Eko Etiketleme Mevzuatı’ndan bahsetti. İklimlendirme sektörünün 
en yüksek ihracatını gerçekleştirdiği AB ülkelerine CE işaretli ürünlerde ErP regülasyonlarına uyulması 
gerektiğinin artık zorunluluk halini aldığını vurgulayan ve AB standartlarında üretim yapılmasını sağlayan ErP 
Regülasyonları ile yerli sanayimiz daha rekabetçi bir konuma geldiğini belirten Gür, “ErP Regülasyonlarına 
uygun ürün imal etmek imalatçı açısından daha fazla yatırım ve AR-GE anlamına gelmek olsa da enerji verimli 
ürünlerin daha az enerji harcayarak uzun vadede tüketiciyi koruyarak ülke ekonomisine katkı sağladığı ve 
çevreye daha az zarar verdiği göz ardı edilmemelidir.” dedi. 

Ayrıca Bakanlık tarafından ilgili paydaşlarla 
görüşmek üzere sektör komitelerinin kurulduğunu 
ve İklimlendirme Sektörü ile ilgili konuların bundan 
sonraki süreçte İklimlendirme Sanayi Teknik 
Komitesi’nde görüleşüleceğini ve komitenin kurulum 
çalışmalarının başladığını, başlatılan çalışmalar 
kapsamında hazırlanan komite tebliğinin görüş 
alınmak üzere ESSİAD’a da gönderildiğini belirterek 
webinar katılımcılarına teşekkür etti.
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Webinar programı doğrultusunda söz alan 
Doğu İklimlendirme Teknik Koordinatörü Sinan 
AKTAKKA ErP Temel Kavramları ve Uygulama 
Deneyimleri, Aera İklimlendirme Ürün Yöneticisi 
Ali Can KARADAŞ İklimlendirme Cihazlarında 
ErP Hesabı hakkında sunum yaptı.

Sunumların tamamlanması sonrasında Swegon İş Geliştirme Direktörü Timo SCHRECK’in katılımları ile 
gerçekleştirilen soru cevap sonrasında yoğun katılım ile düzenlenen webinar sona erdi.

Webinarı izlemek için tıklayınız.

İŞKUR-İK 35 Akademi iş birliğinde “Çalışma Hayatında 
Karşılaşılan Hukuki Sorunlar” konulu webinar 21 Ekim 
2021 tarihinde gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Muhasebe ve Finansman Sorumlusu 
Elif KOÇYİĞİT, İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL 
ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER 
MENKÜ’nün katılımları ile gerçekleştirilen webinarda 
Av. Özge DURSUNLAR İş Hukuku’nun Temel Özellikleri, 
4857 sayılı İş Kanunu’na göre İş Sözleşmesi ve Türleri, 
İşçi ve İşverenin Yükümlülükleri, Fazla Mesai Kavramı, 

Fesih Türleri, İş Güvencesi/İşe İade ve İş Kanunu Kapsamında Arabuluculuk konularında sunum gerçekleştirdi. 
Farklı sektörlerden yoğun katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlik soru cevap sonrasında sona erdi.

Etkinlikte gerçekleştirilen sunumu incelemek için tıklayınız.

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r

İŞKUR-İK 35 Akademi İş birliğinde Düzenlenen
"Çalışma Hayatında Karşılaşılan Hukuki Sorunlar" Webinarına Katılım Sağladık

ESSİAD 
Sosyal Sorumluluk Çalışmalarına Devam Ediyor

ESSİAD sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında; 
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
tarafından ESSİAD’a ulaşan talebe istinaden 
atletizmde başarılı olan öğrenciye eşorfman takımı 
ve atletizm ayakkabısı ESSİAD üyelerinin katkıları ile 
alınarak öğrenciye teslim edildi.

https://www.youtube.com/watch?v=YbvqYZ6bWGw
http://cloud.essiad.org.tr/files/iskur_sunum.pdf
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İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi’nin (İzmir NIC)
 3 Milyon Euro’luk Bütçeyle 3 Yılda Tamamlanması Planlanıyor

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler 
Programı kapsamında Teknopark İzmir tarafından 
yürütülen İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon 
Merkezi (İzmir NIC) açılış etkinliği gerçekleştirildi. 
Ekonomik kalkınmanın öncüleri arasında yer alan 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Yenilenebilir Enerji 
sektörlerine odaklanan proje, İzmir’deki inovasyon 
ekosistemi aktörlerinin (KOBİ, Startup, TTO, TGB, 
Ar-Ge Merkezleri vb.) kapasitelerini eğitimlerle, 
hızlandırma ve mentorluk desteği ve ağ oluşturma 
faaliyetleri ile geliştirmeyi hedefliyor. İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) katılımı ile hayata geçirilen projenin 3 milyon 
Euro’luk bütçeyle 3 yılda tamamlanması planlanıyor.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN ve Genel Sekreter Turan MUŞKARA’nın 
katıldığı ve 26 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İYTE Rektörü ve 
Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf BARAN, “AB destekli 2,9 milyon Euro’luk projeyle İzmir 
ve bölgesinde bin 500 fikrin, fikirden ürüne, üründen ticarileşmeye, markalaşmaya ve uluslararasılaşmaya 
oradan da dünya markası Türk şirketlerinin markalarının oluşmasını sağlamaya bir yolculuğun adımlarını 
atıyoruz” dedi.

İYTE olarak 5 bin lisans bin 500 civarı master ve doktora öğrencisine en iyi ekositemi yaratarak geleceğe 
hazırlamaya çalıştıklarını aktaran İYTE Rektörü, Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yusuf  BARAN 
“Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesini sağlamak, toplumun sürdürülebilir kaliteli eğitim almasını 
sağlamak her birimizin hayal ettiği hedeflediği toplumun yapı taşlarını birlikte inşa etmek zorundayız. AB 
destekli 2,9 milyon Euro’luk projeyle İzmir ve bölgesinde bin 500 fikrin, fikirden ürüne, üründen ticarileşmeye, 
markalaşmaya ve uluslararasılaşmaya oradan da dünya markası Türk şirketlerinin markalarının oluşmasını 
sağlamaya bir yolculuğun adımlarını atıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Projenin önemli bir boşluğu dolduracağını ifade eden KOSGEB İzmir İl Müdürü Levent ARSLAN, “KOSGEB 
olarak TUBİTAK olarak farklı destek programlarıyla birçok girişimciyi destekliyoruz ama ortaya çıkan projelerin 
en önemli ayağı ticarileşme boyutu. 3 yıllık uzun dönemi göz önüne aldığımızda bu projeye dahil olan 50 
KOBİ ve 50 girişimci Türkiye’nin potansiyel unicorn adayları olarak görüyorum. KOSGEB olarak girişimcilik 
destek programı, inovasyon destek programı kapsamında desteklediğimiz katma değer yaratan teknoloji 
üreten girişimci yaratanları bu proje kapsamında yatırımcılarla buluşturma ve küreselleşme konusunda 
yönlendirme yapacağız. Bu çalışmaların İzmir’e ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum” 
ifadelerinde bulundu.  İzmir’e ticarileşme ve inovasyon merkezi kurmanın gurunu duyduklarını belirten Yazılım 
Sanayicileri Derneği (YASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül KAMALI, “YASAD 400’ün üzerinde üyesiyle 40 
civarı şirketlerini İzmir’de barındırıyor. İstanbul merkezli ofisimizin ilk şubesini İzmir’de açma haberini bu 
projeyle birleştirmek üzerine geldik. Ekositemin gücü, teknolojinin gücü gelecek nesillerin ülkemizin huzuru 
ve refahı için çok önemli. Biz bu yolda ilerlemeyi inovasyon merkezinde geleceğin teknolojilerini üretmeye ve 
ticarileşmeye bugünden başlıyoruz” dedi.
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Ekim ayında doğan;

Ayşegül SEVER MENKÜ / ESSİAD
Cengiz ÜNERDEM / Bütaş
İrfan ASLAN / Masvent
Murat KURTALAN / Onursal Üye
Nurettin ÖZDEMIR / Makro Teknik
Selim LEVİ / Karyer
Serhan MUMCU / GMD +Moskay
Sevda YEŞİLKAYA / ESSİAD
Sinem VARDAR / Emsaş

ve Yönetim Kurulu Üyemiz Yalçın KIRABALI'nın 
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

mailto:essiad%40essiad.org.tr%20?subject=
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EBSO’dan Sanayiciye “Yeşil Rehber”

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından, sanayicilere yol göstermek 
amacıyla "Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi" 
hazırlandı.

“Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi” kitabının 
tanıtım toplantısı,  EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR, 
EBSO Çevre Çalışma Grubu Başkanı Erdoğan ÇİÇEKÇİ ve Eserin yazarı Çevre 
Çalışma Grubu üyemiz Prof. Dr. Nuri AZBAR katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Yorgancılar, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı sınırda 
karbon uygulamaları ile sanayimizin önüne yeni engeller getiriyor gibi gözükse 
de hızlı adaptasyon ve uyum stratejileri ile bu yeni ticaret sistemini Türk 
sanayicimizin lehine çevirmek ve fırsat olarak değerlendirmek mümkündür. 
Odamızca hazırlanan bu rehber kitap içinde sunulan bilgiler doğrultusunda 
ürün ve hizmetlerin karbon ayak izi hesaplanması & raporlanması, üretim 
süreçlerinin tamamında “Yaşam Döngüsü Analizi” yaklaşımları ile üretimde 

döngüsel ekonomi yaklaşımı prensiplerinin benimsenmesi ve hayata geçirilmesi, sanayimizin bu yeni süreçte 
daha da güçlenmesi ve dezavantajları avantaja çevirerek Avrupa Birliği Sanayi Liginde en güçlü aktörlerden 
biri olarak yerini korumasında büyük rol oynayacaktır” dedi.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Penceresinden Yeşil Sanayi Rehberi’ni incelemek için tıklayınız.

İklimlendirme ve yenilenebilir enerji alanlarında dünya 
çapında bir etkinlik olan MCE – Mostra Convegno 
Expocomfort Fuarı’nın 2022 yılındaki Partner ülkesi 
Türkiye oldu. Fuarın lansman toplantısı, İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), İtalyan Ticaret ve 
Sanayi Odası Derneği ve Reed Exhibitions Italia yönetici 
ve yetkililerin katılımı ile İtalya Başkonsolosluğu’nda 
yer alan Venedik Sarayı’nda yapıldı.

İtalya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ofisi Müdürü 
Gianluca GUERRIERO’nun açılış konuşması ile 
başlayan toplantı, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası 
Derneği Başkanı Livio MANZINI ve İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet ŞANAL’ın konuşmaları ile devam etti. Reed Exhibitions Italya Genel Müdürü Massimiliano 
PIERINI’nin Mostra Convegno Expocomfort Fuarı sunumu ile tamamlandı.

Lansman toplantısında konuşma yapan İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, fuarın Türk İklimlendirme 
Sektörü için çok önemli bir yapı taşı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Mostra Convegno Expocomfort fuarı, 
İklimlendirme sektöründe dünyanın en önemli fuarından biri. 2022 yılında yapılacak fuarda Türkiye partner 
ülke ünvanı ile yer alacak. Pandemi öncesi yapılan son fuarda toplam 325 bin metre kare alanda 2.388 
katılımcı firma ürünlerini sergiledi.

Mostra Convegno Expocomfort Fuarı’nın 2022 Yılındaki Partner Ülkesi Türkiye Oldu

http://ebso.org.tr/e-kitap/YesilSanayiRehberi.html
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1.234 yabancı firma katılım sağladı. 120 bini İtalyan, 42 bini yabancı olmak üzere toplam 164 bin kişi ziyaret etti. 
Türkiye ise 114 firma ile en çok yabancı katılım sağlayan ülke oldu. 2022 yılında yapılacak fiziki fuarda partner 
ülke olmamızın Türkiye’den fuar katılımına olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz. Gerek İtalyan muhataplarımız 
gerekse İtalyan Ticaret Odası Derneği ile şu anda uyumlu ve güçlü iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.”

Partner ülke konsepti ile bu fuarda Türk firmalarına katılım taleplerinde öncelik tanınacağının altını çizen Şanal, 
daha iyi yerlerde ve daha çok noktada Türk firmaları olarak fuarda yer alacaklarını vurguladı. Fuar süresince 
Türkiye’ye yönelik özel tanıtımlar gerçekleştirileceğini, partner ülke Türkiye vurgusunun fuar boyunca güçlü 
bir şekilde işleneceğini belirtti.

Türk İklimlendirme Sektörü’nde yer alan ihracatçı firmaları tek 
bir çatıda birleştiren ve ihracatlarının artırılması misyonu ve 
küresel pazarlarda kapsayıcı bir iş ortağı vizyonu ile hareket eden 
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 10. yaşını kutluyor.

22 Ekim 2011 tarihinde 130 üye firma ile kurulan İSİB, 10 yılın 
sonunda toplam 2001 üye firmanın oluşturduğu büyük bir yapıya 
dönüştü. Küresel pazarlarda ve yurt içinde sektörün bilinirliğini 

artırmak, üye kuruluşlarının pazarlama ve satış odaklı çalışmalarına destek olmak amacıyla ile hareket eden 
İSİB, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye’de yatırım yapması ve sektörün yurtdışında ve yurtiçinde yaşadığı 
sorunların çözümü için gerekli politikaların oluşturması adına var gücüyle çalışıyor.

10. Kuruluş yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulunan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet ŞANAL, İSİB’in Türk İklimlendirme Sektörü’nün tek ve koordinatör İhracatçı Birliği olarak 
hareket ettiğini ifade ederek şunları söyledi: “İSİB’i kurduğumuzda bize inanan 130 üye şirketimiz ile yola 
çıkmıştık. Birliğimiz 10. yılında 2001 üye firma ile Ülkemiz için çalışmaya devam ediyor. İSİB olarak geçen bu 
10 yılda üyelerimizin ihracatlarını artırmak adına toplam 43 ülkeye giderek 36 ticari heyet, 43 fuar katılımı, 24 
milli katılım organizasyonu ve 10 alım heyeti faaliyeti gerçekleştirdik. Hedef ülkelere yönelik ithalat raporları 
üretirken sektörümüzü anlattığımız pek çok reklam ve sponsorluk çalışması gerçekleştirdik. Bununla birlikte 
bünyemizdeki Dış Ticaret İstihbarat Merkezi çalışmalarımız ve web sitemize bağlı Ürün Arama Motoru ile 
üyelerimize ayrıcalıklı hizmetler sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda sektörümüzün 6 milyar dolarlık ihracat 
büyüklüğünü daha da yukarılara çıkarmak adına hız kesmeden çalışacağız. İSİB olarak, Türk İklimlendirme 
Sektörü’nün küresel gücü olmaya gelecek 10 yıllarda da devam edeceğiz. Birlikte daha güçlüyüz.”

Türk İklimlendirme Sektörü’nün Küresel İş Ortağı İSİB, 10. Yaşında Çok Daha Güçlü

29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezinde gerçekleşen ISK- Sodex Fuarı'nda yer alan Üntes, Ege Orman 
Vakfı ile gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde standına ziyarette bulunan 
misafirlerinin adına özel fidan bağışında bulundu.

Üntes, Stant alanında bulunan belirli noktalara iletişim bilgilerini giren 
tüm misafirlerinin adlarına özel olarak oluşturulmuş fidan sertifikalarını 
misafirlerinin mail adreslerine dijital olarak gönderdi.

Üntes’in yapmış olduğu bağış neticesinde, Ege Orman Vakfı iş birliği ile 
Manisa’nın Kınık bölgesinde ağaçlandırma çalışması yapılacak.

Üntes ISK-Sodex Fuarında Standını Ziyaret Eden Misafirlerine Fidan Bağış Sertifikalarını Gönderdi
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Form, 56 yıllık sektör tecrübesi ve yenilikçi yapısıyla 
iklimlendirme sektörüne yön vermeye devam ediyor. AR-
GE, üretim, ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra eğitim ve 
sektör paydaşlarıyla bilgi paylaşımına yönelik faaliyetlerin,  
sektörün gelişiminde önemli rol oynadığına inanan Form, 
bu kapsamda iki webinar gerçekleştirdi.

Doğru Ekipmanlar ile Enerji Verimli Sistemler Mümkün

Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, 
EUD Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Cem AŞIK ve VAT 
Enerji A.Ş Genel Müdürü Altuğ KARATAŞ’ın konuşmacı 
olarak yer aldığı, Form Endüstri Ürünleri İş Geliştirme 

Müdürü Pınar GÜRLER’in moderatörlüğünü üstlendiği “Enerji Piyasaları, Enerji Verimliliği Destekleri ve Enerji 
Verimli İklimlendirme Çözümleri” konulu webinarda iklimlendirme ve enerji sektörüne dair önemli bilgiler 
paylaşıldı.

Sözlerine Türkiye’de elektrik dağıtımının zaman içerisindeki değişiminden bahsederek başlayan Cem AŞIK, 
mevcut durumda 1.800’e yakın kurulu lisanslı santral ve bunun 5 katı kadar da lisanssız santral olduğunu 
ve toplam gücün 98.493 MW olduğunu belirtti. Elektrik fiyatlaması ile ilgili sadece kamunun fiyatını biçtiği 
ve sattığı bir ürün olarak değil elektriğin borsaları ve tezgah üstü piyasaları olduğunu ve aslında elektrik 
maliyetlerinin temelini toptan elektrik piyasasının oluşturduğundan bahsetti.

Gelecekte kullanılacak teknoloji ve yeni sistemler ile ilgili olarak dijitalleşme, depolama ile ilgili konulara 
da değinen Cem AŞIK, Türkiye’de tüketicinin kendi isteğiyle, tüketimi kısarak ve karşısında para alacağı bir 
mevzuat hazırladıklarını ve bunu ilk olarak büyük tüketicilerde deneyeceklerini belirtti. 

Enerji verimliliği destek ve teşvikleri hakkında bilgi veren Altuğ KARATAŞ, devletin sağladığı Verimlilik Artırıcı 
Proje (VAP), 5. Bölge Enerji Verimliliği Yatırım Destekleri, Gönüllü Anlaşmalar, Enerji Performans Sözleşmeleri 
ve diğer teşviklerle ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. 2021 yılında açıklanan VAP projelerinin %50’sinin VAT 
ENERJİ tarafından yapıldığını belirtti. Karataş, verimliliğin öneminin sürekli olarak artış gösterdiği, özellikle 
sanayi alanlarına daha güçlü teşvik ve yardımların da ilerleyen dönemde gelmesini beklediğini belirtti.

Akabinde söz alan Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç KORUN, iklimlendirme sektöründe 
enerji verimli çözüm ve sistemler hakkında uygulamalı  örneklere yer verdi. Korun, toplam enerji tüketiminin 
%39’unun binalara ve bu enerjinin %40’ının ise iklimlendirme sistemlerine harcandığını belirtti. 

CLIVET Multifonksiyonel 4 Borulu Isı Pompası sistemleri ile, kendi içinde ısı geri kazanım yaparak ısıtma, 
soğutma ve kullanım sıcak suyu taleplerini aynı anda ve bağımsız şekilde karşılayabildiklerini ve böylelikle 
toplam verimliliğin 9-10 mertebelerine ulaştığını aktardı ve uygulaması yapılan projelerden örnekler verdi.

Ayrıca Su, Nehir, Göl ve Deniz kaynaklarının kullanımının, diğer alternatif kaynaklara göre ilk yatırım maliyeti 
açısından çok daha ekonomik ve uygulamasının pratik olduğunu; yatırım farkının geri dönüş hesabının birçok 
uygulamada 1 yıldan daha kısa sürede olduğunu belirtti. Özellikle otel ve AVM projelerinde, soğutma ve 
kullanım sıcak suyu ihtiyacı en minimum maliyetle karşılandığı için bu sistemlerin tercih sebebi olduğunu 
söyledi.

İklimlendirme Sektörünün Geleceği Değerlendiriliyor
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CLIVET Free Cooling Soğutma Grubu ile endüstriyel tesisler, veri merkezleri, telekomünikasyon, teknolojik 
uygulamalar ve alışveriş merkezleri gibi devamlı soğutma ihtiyacı gereken uygulamalarda %50’nin üzerinde 
enerji tasarrufu sağlandığını aktardı.

Özellikle ısı geri kazanım özelliğine sahip ısı pompaları gibi cihazların 1 kW enerji ile 11 kW enerji üretimi 
gerçekleştirebildiği ve iklimlendirme alanında gerçekleştirilecek verimlilik çalışmalarının hem bireysel hem de 
toplumsal ekonominin iyileşmesine ve çevreye etkilerin azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Yeni KXZ2 Serisiyle Yüksek Performans ve Enerji Verimliliği

Form MHI Klima Sistemleri ise 23 Eylül Perşembe günü, Form MHI Klima Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı 
Zafer SARI, Form MHI Klima Sistemleri Ürün Şefi Berkan BAYRAK ve Form MHI Klima Sistemleri Ürün 
Mühendisi Berkin DİKER’in konuşmacı olarak yer aldığı, Form Şirketler Grubu Pazarlama Grup Müdürü Alev 
EROĞLU’nun moderasyonunu üstlendiği “Mitsubishi Heavy Yeni Nesil KXZ2 Heat Pump VRF Sistemleri 
Lansmanı” konulu bir webinar gerçekleştirildi.

Webinarda Form MHI Klima Sistemleri’nin en yeni ürünü KXZ2 Heat Pump VRF Sistemleri’nin yenilikçi 
özellikleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Mitsubishi Heavy ve Form markalarının tarihine ve gelecek vizyonlarına 
dair bilgiler paylaşıldı. 

KXZ2 Heat Pump VRF serisi, bir önceki KXZ serisinden farklı olarak 3 borulu sistemlerin yanı sıra 2 borulu 
VRF sistemlerde de CHCC özelliğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Patentli CHCC – Sürekli Isıtma Kapasitesi 
Kontrol Özelliği teknolojisi ile ürün, bir süre sonra enerji kaybına neden olan defrost çevrimine yenilikçi bir 
çözüm sunuyor. Cihaz, sahip olduğu yenilikçi teknolojisi sayesinde sürekli ısıtma sağlıyor ve bu sayede dış 
ortam defrost koşullarını devamlı kontrol ederek serpantindeki buzlanma durumunu kontrol altında tutuyor.  
Defrost koşullarında yüksek sıcaklıklarda üfleme yapabilmesinin yanı sıra, kapasite düşümünü kademeli 
hale getirerek sıralı defrost sistemlerinde yaşanan büyük kapasite düşüşlerini de engelliyor. Ayrıca seriye 
eklenen yeni bir özellik olan %200’e kadar bağlantı oranı sayesinde enerji verimli bir VRF Klima sistemi 
dizayn edilebilmesine olanak tanıyor. Form Şirketler Grubu, sektöre ve yeni teknolojilere ışık tutan webinar 
çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam ederek, hem kendi bilgi birikimini hem de sektörün fikir 
önderlerinin değerlendirmelerini paydaşlarına sunmayı hedefliyor. 

Mitsubishi Electric Corporation, 2007 yılında hayata geçirdiği Çevre 
Vizyonu 2021 ana hedeflerine ulaştığını kamuoyuna duyurdu. 
Belirlenen vizyonun hedefine ulaşmasıyla birlikte Mitsubishi Electric, 
geri dönüşüm ve doğayla uyum odağında daha sürdürülebilir ve 
düşük karbonlu bir dünyanın gerçekleştirilmesine katkıda bulundu. 
Vizyonun yol gösterici ilkeleri, Mitsubishi Electric'in 100. yılını 
kutladığı 2021 yılına kadar teknoloji ve diğer inisiyatiflerle insanlara 
ve dünyaya fayda sağlamak olarak belirlenmişti.

Mitsubishi Electric şimdi şirketin yeni değer yaratmayı ve 
dekarbonizasyon da dahil olmak üzere çeşitli çevresel girişimler 

yoluyla giderek daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmayı amaçladığı mevcut uzun vadeli çevresel 
vizyonu olan Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050'nin hedeflerine ulaşmak için çabalıyor.

Düşük Karbonlu Toplum: Ürün kullanımı ve üretimde sera gazı (CO2) emisyonlarının azaltılması: Mitsubishi 
Electric, şirketin ürünlerinin kullanımı sırasında ortaya çıkan sera gazı (CO2) emisyonlarında 2001 mali yılına 

Mitsubishi Electric Çevre Vizyonu 2021 Hedeflerine Ulaştı
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göre %36'lık bir azalma elde etti ve böylece orijinal %30'luk azaltma hedefini aştı. Bu başarı, teknolojik yenilikler 
ve yüksek enerji verimliliğine sahip sistemlerin geliştirilmesiyle elde edildi. Üretim operasyonlarından 
kaynaklanan CO2 emisyonlarına açısından ise Mitsubishi Electric'in her bir üretim tesisinde enerji tasarrufuna 
yönelik yatırımları, 1991 mali yılına göre %56'lık bir azalmaya yol açarak, orijinal %30 hedefinden önemli ölçüde 
daha iyi seviyede gerçekleşti. Geri Dönüşüm Toplumu: Plastik, metal girdileri, su tüketimi ve atık emisyonlarının 
azaltılması: Nihai atık bertaraf oranıyla ilgili olarak şirket ve yerel iştirakleri, oranlarını yüzde 0,02'ye (hedef: 
%0,1'den az) indirirken, yurt dışı iştirakleri yüzde 0,15 oranına (hedef: %0,5’ten az) ulaştı. Ürünlerinin boyut 
ve ağırlıklarını azaltan Mitsubishi Electric, 64 ürün grubunda kaynak girdilerini 2001 mali yılı seviyesine göre 
ortalama %43 oranında düşürerek belirlediği orijinal %30 hedefini geçmeyi başardı. Buna ek olarak, satış birimi 
başına su tüketimini 2011 mali yılı seviyesine göre %20 oranında (yıllık yüzde 1) azaltarak başlangıç hedefinin 
(%10) tam iki katına ulaştı. Bu tasarruf, yurt içi ve yurt dışı üretim tesislerinde kullanılan ve yeniden kullanılan 
su miktarının sürekli ölçülmesi ve tüketimi azaltmak için en iyi uygulamaların tercih edilmesi sayesinde 
sağlandı. Ayrıca Mitsubishi Electric, plastik geri dönüşüm teknolojisini modernize ederek genişletilmiş kapalı 
döngü geri dönüşüm sistemiyle toplanan ev aletlerinden elde edilen plastiği ev aletleri üretiminde tekrar 
kullanmaya başladı. Sonuç olarak şirket, ev aletlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş plastiğin saf plastiğe 
oranını 2011 mali yılındaki %6'dan bugün %80 gibi yüksek düzeylere çıkarmayı başardı. 

Doğayla uyumlu bir toplum: Tesislerde güçlü biyoçeşitlilik girişimleri:  Şirket, 2021 yılı sonu itibariyle en 
az 51 bin katılımcı sayısı hedefiyle "Mitsubishi Electric Açık Hava Dersleri" ile "Satoyama Orman Koruma 
Projesi"ni kararlı bir şekilde sürdürmek için yoğun bir çaba gösterdi. COVID-19 sebebiyle bazı lokasyonların 
bu faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı proje kapsamında toplamda 48 bin 872 kişi katılım sağladı. Bu 
biyoçeşitlilik koruma projeleri, şirketin hedeflerine paralel olarak Japonya'nın 24 farklı bölgesindeki tesislerde 
gerçekleştirildi.

Başarıların CDP ve Benzeri Harici Kuruluşlar Tarafından Tanınması 
 
Çevre Vizyonu 2021, her üç yılda bir, çeşitli kurum içi çevresel göstergelerin grup çapında değerlendirilmesini; 
plan ve önlemlerin periyodik olarak gözden geçirilmesini içeren yeni bir çevre planının oluşturulmasını ve 
uygulanmasını sağladı. Bu girişimlerle ilgili bilgiler dışarıya dağıtıldı ve bunun sonucunda Mitsubishi Electric, 
şirketlerin ve kuruluşların çevresel faaliyetlerini değerlendiren ve derecelendiren dış kuruluşlardan çok sayıda 
yüksek puan aldı.1,2

Gelecekteki Gelişmeler

Mitsubishi Electric, 2019 Haziran’ında hayata geçirdiği ve 2050 yılına kadar olan dönemi kapsayan uzun 
vadeli Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu 2050 çerçevesinde üç temel yol haritasını izliyor: "Çevre sorunlarını 
çok çeşitli işletmeler aracılığıyla çözmek”, "Gelecek nesil için inovasyonu takip etmek" ve "Yeni değerleri ve 
yaşam tarzlarını iletmek ve paylaşmak". Karbonsuz bir dünya amacı doğrultusunda Mitsubishi Electric, 2050 
yılında neredeyse sıfır karbon salımı (hedef 2021 yılında güncellenmiştir) hedefiyle kuruluş bünyesinde enerji 
tasarruf tedbirleri uygulayarak tüm değer zinciri boyunca sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışıyor. 

Ayrıca Mitsubishi Electric, atık üretim kaynaklarını görselleştirmenin yanı sıra şirketin atık yönetim 
sistemlerinin bir geri dönüşüm yüklenicisi tarafından değerlendirilmesini sağlamak ve daha sonra bunları 
şirket içinde paylaşmak da dahil olmak üzere atık azaltmanın hedefe dayalı yönetimi yoluyla Japonya'da 
döngüsel bir ekonominin gerçekleştirilmesini destekliyor. 
 

1Kurumsal ve kentsel çevre girişimlerini inceleyen, değerlendiren ve yayınlayan bir STK olan CDP tarafından "A Liste Şirket" olarak 
seçilmiştir. 
2Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Vahşi Yaşam Fonu (WWF), CDP ve Dünya Kaynaklar Enstitüsü (WRI) 
dahil Bilim Temelli Hedefler (SBT) Girişimi tarafından akreditasyon.


