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B a ş k a n d a n

Sayın Üyelerimiz,

Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzda 
siz değerli üyelerimizden aldığımız destek ile yönetim 
kurulumuzda birkaç arkadaşımızın görev değişimi ve 
büyük çoğunluğunun devam etmesi yetkisini aldık. 
Şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına onur verici ve güven 
tazeleyen bu kararın karşısında, Yönetim Kurulundaki 
tüm arkadaşlarımla beraber sorumluluklarımızı layığıyla 
yerine getirmeye çabalayacağız. Bu vesile ile tüm 
üyelerimize teşekkür etmeyi bir borç bilirim…

Bu dönem hedeflerimiz arasında komisyon 
çalışmalarımıza hız vermek var. Çok yakında komisyon 

başlıklarımız ve komisyon amaçlarının açıklandığı ve sizleri de bu komisyonlarda çalışmaya davet eden 
yazışmaları başlatacağız. Tüm üyelerimizi komisyonlarımızda görev almaya ve Yönetim Kurulumuz ile entegre 
çalışmalar yapmaya davet ediyorum.

UR-GE katılımcısı üyelerimizin katkılarıyla T.C.Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE projemiz 
kapsamında ihtiyaç duyacağınız danışmanlık faaliyetleri ile yurtdışı heyet düzenlemeyi ve böylece ihracatın 
arttırılmasına destek olabilmeyi arzuluyoruz. İhracata engel olacağını düşündüğünüz bilgi eksikliklerini, 
düzenlediğimiz eğitim programları ve gerektiğinde danışmanlıklar ile aşmayı ve böylece ticari heyetler ile 
başarı elde etmeyi hedefliyoruz. 

İZKA’nın proje yürütücülüğünü üstlendiği, Avrupa Birliği hibe fonları ile desteklenen ve derneğimizin de proje 
ortakları arasında yer aldığı “Geleceğe Değer Katmak” projemiz kapsamında özellikle soğutma alanında 
faaliyet gösteren üyelerimiz için çok önem taşıyan bir değer zinciri analizi yapacağız ve İzmir’deki soğutma 
sektörünün önceliklerini gözden geçirmesini sağlayacağız. Proje kapsamında soğutma alanında uluslararası 
saygın konuşmacıları İzmir’de misafir ederek, siz değerli sektör temsilcilerimizle bir araya getirmeyi 
hedefliyoruz.

ISK Sodex Fuarı 2018 yılında Şubat ayında TÜYAP’da gerçekleştirilecek. Fuar alanının değişmesinden dolayı 
öncelikle üyelerimizin yeni yerleşim içerisinde seçimlerini yapabileceği bir imkan yaratılmış oldu. Şubat 
ayı sonuna kadar öncelikle derneğimiz üyesi olan firmalar arzu ettikleri yerleri seçebilecek, talep etmeleri 
durumunda derneğimiz üyeleri için tavsiye edilmiş olan fiyatlar ile ön rezervasyonlarını tamamlayabilecekler. 
Katılımcı olmayı planlayan üyelerimize, fuar kuruluşu HMSF ile sözleşmelerinin bir an önce sonuçlandırılmasının 
bir avantaj yaratacağını düşünüyorum.

1990 yılında kurulan sektörümüzün ilk derneği ESSİAD, yine sektörümüz ilk uygulaması olan “Etik İlkeler 
Sözleşmesi”ni sektörümüze kazandırmıştır. Her üye adayımız başvuru sürecinde bu sözleşme içeriğini okuyup, 
içerdiği yükümlülüklerin ağırlığını içselleştirdikten sonra imzalıyor. Bu ilkelere bağlı kalacağını taahhüt ediyor. 
Yönetim kurullarımız ise başvuru evrakları ile birlikte “Etik İlkeler Sözleşmesi”nin imzalanıp-imzalanmadığını 
bir ön gereklilik olarak kontrol ediyor, imzalanmış ise ardından başvuru süreci değerlendirmeye giriyor. Biz tüm 
üyelerimiz ile özellikle de kendi aramızda bu sözleşmenin gereklerini en titiz şekilde uygulayarak sektörümüze 
örnek oluyoruz. Bu farkla “etik” davranışlarımızla hak ettiğimiz takdiri de topluyoruz. Aksi uygulamalar için de 
dernek tüzüğümüz önemli bir dernek organı olarak “Disiplin Kurulu”muzu yetkili kılmıştır. Ümit ederim ki bu 
kurulumuzun çalışmasına ihtiyaç kalmadan, kendimize ve “Etik İlkeler Sözleşmesi”yle birbirimize verdiğimiz 
sözlere uygun çalışarak birlikten güç yaratmaya devam edebiliriz.
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İş arayışında bulunan adayların CV’leri derneğimiz bünyesinde bilgi bankasında toplanıp siz değerli üyelerimiz 
ile paylaşılıyor. Amacımız ihtiyaçlarınıza uygun başvurular ile sizleri buluşturabilmektir. Staj imkanları, 
CV bankası ve “Okuldan İşe” projemizin entegre yapısı sayesinde siz değerli üyelerimizin nitelikli işgücü 
ihtiyaçlarına çözüm olabilmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda olabilecek önerileriniz sayesinde mekanizmanın 
daha da fazla yarar sağlayacağından eminim.

Geçen dönem pek fazla gerçekleştiremediğimiz ve talep olduğunu üyelerimizden gelen geri bildirimler ile 
anladığımız sosyal faaliyetlere bu dönem ağırlık vereceğiz. Bu amaçla bir komisyon kurulması kararı aldık. 
Arzu eden üyelerimizi de bu komisyonumuzda çalışmaya davet ediyorum. Bu faaliyetlerimiz ile birlikteliğimizi 
daha da sağlamlaştıracağız. 

Düzenleyeceğimiz faaliyetlere üyelerimizin destek vermesinin, projelerimizin hedeflenen başarıya 
ulaşabilmesi için önem taşımakta olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyor, tüm üyelerimizi bu 
vesile ile yürüttüğümüz projelere ve faaliyetlerimize katkı koymaya davet ediyorum.

Türkiye EHİS Sektörü; İklimlendirme Meclisi ile TOBB çatısı altında, ISK Sodex Fuarıyla ulusal ve uluslararası 
ölçekte, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) çatısı altında İSİB İhracatçı Birliğiyle, ESSİAD’in da Mütevelli 
Üyesi olduğu ISKAV Vakfıyla, sektör dernekleriyle ve son aşamada da yapımı devam eden EHİS LAB 
laboratuvarıyla tüm bileşenlerini profesyonel bir biçimde tamamlayan ender sektörlerdendir. EHİS Sektörü 
bu bileşenlerini; çalışan, üreten ve gelişen firmaları ile başarıyor. Ulusal ve uluslararası ortamlarda başarı için 
ortak çabalıyor ve haklı gururu ile her geçen gün katma değeri arttırmaya çaba sarfediyor. Bu aşamada, üyemiz 
olsun-olmasın, sektör firmalarımızın sorumlu bir davranışı olarak yukarıda belirttiğim kurumlara üyelikleriyle, 
bu kurumların faaliyetlerine katkı koymaları ile başarıya dönüşüyor. Ben de bu bilinç ile sektörümüzde yer 
alan ve henüz üyemiz olmayan kuruluşları derneğimize davet etmek istiyorum. Yönetim Kurulu olarak 
birlikten doğan güce ve motivasyona olan inancımız ile, başta bölgemiz olmak üzere tüm sektör firmalarımızı 
derneğimize kazandırarak gerçekleştirdiğimiz projelerden yararlanılmasını istiyoruz.

Derneğimizin çatısı altında, birlik ve bütünlüğümüz ile başarı yolunda daha hızlı ilerleyeceğimize inanıyor, 
sizlerden aldığımız güçle 2017-2019 döneminin başarılı geçmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkanı
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ESSİAD Genel Kurul Toplantısı 14 Ocak 2017 tarihinde Tepekule’de Gerçekleşti

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), 2015 – 2017 yılı Genel Kurul toplantısını 14 
Ocak 2017 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirdi. ESSİAD Genel Kurulu’nda Divan 
Kurulu’na tek liste verilirken, mevcut başkan Hakan SEMERCI üyelerinden güvenoyu alarak, yeni dönem için 
yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Üyeler tarafından oy birliği ile yeniden seçilen 
Semerci, herkese teşekkür ederek, ESSİAD ’ın üyeleri 
ve sektörü için çalışmaya devam edeceğini belirtti. 
ESSİAD ’ın kurulduğu günden beri yaptığı çalışmalar 
ve gerçekleştirdiği projeler açısından birçok derneği 
gerisinde bırakarak sektörde önemli bir yol kat ettiğini 
vurgulayan Semerci, “Kurulduğu 1990 yılından beri, 
birlikte olmanın gücüyle sektörün sorunlarına çare 
arayan ESSİAD, 27 yıldır yılmadan, usanmadan 
çalışmaya ve çözüm üretmeye devam edecektir. Bu 
bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında bugün ben 
başkan olabilirim. Gelecekte yönetim kurulundaki her 
arkadaşımız başkan olmaya adaydır” dedi. 

Piedmont ve İzmir’li Soğutmacılar Elele 

Gerçekleştirdiği projeler ile birçok derneğin örnek aldığı ESSİAD’ın proje ortağı 
olduğu, “Geleceğe Değer Katmak” başlıklı Avrupa Birliği projesi ile İzmir ve 
İtalya’nın Piedmont bölgesindeki Soğutmacılar için değer zincirinde önemli paya 
sahip noktalar belirlenerek istihdama ve yatırımlara olan katma değer ortaya 
çıkarılacak. Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında; ESSİAD, İtalyan ATF Derneği ve 
Lamoro Kalkınma Ajansının ortakları arasında yer aldığı proje İzmir Kalkınma 
Ajansı tarafından yürütülüyor. “Geleceğe Değer Katmak” projesi kapsamında belirli 
bir aşamaya gelindiğini söyleyen Semerci, “Proje ortaklarımız ile İtalya’da çalıştay 
yaptık. Sıra saha analizlerinde. Proje sonunda İtalya ve İzmir’deki soğutmacılarımız 
için değer zincirinde öne çıkan girdiler belirlenecek. Ayrıca bu yılın Nisan ayında 
İzmir’de ortak bir konferans düzenleyeceğiz ve konusunda uzman uluslararası 
konuşmacıları davet edeceğiz.” diye konuştu. 

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Hakan SEMERCİ

Divan Kurulu
Seçkin Tuncer EROĞMUŞ, Akın KAYACAN, Ebru KARAKIRAN 
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Oylama sırasında...

Divan Kurulu’nun seçilmesi sonrasında saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı okundu.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ açılış konuşmasını yaparken...

ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL 2015-2917 Dönemi faali-
yetlerini içeren sunum yaparken....

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, 
yeni dönem ile ilgili temennilerini aktardı.
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ 
EHİS LAB Projesi ile ilgili sunum yaparken...

2015-2017 Dönemi Yayın Kurulu Başkanı Suat KARAKAŞ
“Soğutma Dünyası” ile ilgili sunum yaparken...

ESSİAD Üyelerinden İmeksan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Güven TOSUN sektörde yaşanan haksız rekabet ile ilgili 

görüşlerini aktardı.

Tayfur ALTINKÜP, Hakan SEMERCİ, 
Suat KARAKAŞ, Turan MUŞKARA

2015-2017 Dönemi Saymanı Ömer BARLAS, Dernek ve İktisadi 
İşletme Mali Raporu ile ilgili sunum yaparken...
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ESSİAD 2017-2019 Döneminde görev alacak olan kurullar aşağıdaki şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Hakan SEMERCİ, Güray KORUN, Ebru KARAKIRAN, Can İŞBİLEN, Ömer BARLAS, 
Serhan GÜNDOĞAR, A.Sait GÜRSÖZ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ, Mustafa SEZER, Ufuk DOĞANCA, Duygu ÖZTAŞ, 
T.Tolga ÜSTÜN, Özay ERVARDAR BİLGİCİ, Ümit ÇALLI

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler: Akın KAYACAN, Suat KARAKAŞ, Turan MUŞKARA

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: Ali BÜYÜKYILDIZ, Göksel GÜRPINAR, Kerim GÜMRÜKÇÜLER

Disiplin Kurulu Asıl Üyeler: Hüseyin VATANSEVER, Mustafa Kemal YAPAN, Güven TOSUN, Gürkan AKÇAY, 
Bekir CANSEVDİ

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Murat ÜNLÜ, Fehim YARAŞIKLI, Halil GÜLADA

ESSİAD 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

14 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen ESSİAD Genel Kurul Toplantısı sonrasında 17 Ocak 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı ve 2015-2017 Dönemi devir teslim toplantısı 
gerçekleştirildi.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplantıda; 
2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Suat KARAKAŞ ve Turan 
MUŞKARA’ya derneğimize olan katkılarından 
dolayı 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Güray KORUN tarafından 
plaketleri takdim edildi. 

Görev dağılımı sonrasında ESSİAD 2017-2019 Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler  Ünvan
Hakan SEMERCİ   Yönetim Kurulu Başkanı
Güray KORUN    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ebru KARAKIRAN   Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Can İŞBİLEN    Sayman
Ömer BARLAS   Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan GÜNDOĞAR   Yönetim Kurulu Üyesi
A. Sait GÜRSÖZ   Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler Ünvan
Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Mustafa SEZER   Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ufuk DOĞANCA   Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Duygu ÖZTAŞ    Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
T.Tolga ÜSTÜN   Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Özay ERVARDAR BİLGİCİ  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ümit ÇALLI    Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Aylin GEL    Genel Sekreter

ESSİAD 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve 
2015-2017 Dönemi Devir Teslim Toplantısı Gerçekleştirildi

Hakan SEMERCİ, Suat KARAKAŞ Güray KORUN, Turan MUŞKARA
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

BASINDA ESSİAD
GENEL KURULU

Milliyet Ege
18.01.2017

Hürriyet Ege
18.01.2017

Ege Telgraf 
18.01.2017

Haber Ekspress
18.01.2017
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
BASINDA ESSİAD
GENEL KURULU

Haber Ekspress
18.01.2017

Posta Ege 
18.01.2017

Ticaret Gazetesi 
18.01.2017

Yenigün
18.01.2017
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Bina Bilgi Modelleme Sistemi Tanıtım Toplantısı ESSİAD Organizasyonunda Gerçekleşti
Derneğimiz organizasyonunda, TMMOB İzmir Şube 
ve İZMİMOD işbirliği ile Bina Bilgi Modelleme Sistemi 
(BİM) Tanıtım Toplantısı 20 Aralık 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan 
SEMERCİ’nin açılış konuşması ile başlayan etkinlik İSKİD 
Genel Sekreteri Ozan ATASOY, ProCS Genel Müdürü 
Daniel KAZADO ve liNear İş Geliştirme Müdürü Nadir 
SARKUŞ’un sunumları ile devam etti. 

100 kişinin yer aldığı etkinlikte izleyiciler Bina 
Modellemesi ile ilgili bilgi sahibi oldu. Bir binanın inşaası 
sırasındaki tüm disiplinlerin birbiri ile uyumlu çalışmasını 
sağlayacak bir yönetim sistemi olan BİM sayesinde 
doğru  binanın hayata geçirilmesi hedefleniyor.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ’nin açılış 
konuşması ile başlayan ve Daniel KAZADO, Ozan ATASOY, 
Nadir SARKUŞ’un sunumları ile gerçekleştirilen etkinliğe 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Güniz GACANER ERMİN, 

MMO Üyeleri, İZMİMOD Üyeleri, ESSİAD Üyeleri ve sektör 
temsilcileri katılmıştır. 

Ozan ATASOY, Hakan SEMERCİ Daniel KAZADO, Hakan SEMERCİ Nadir SARKUŞ, Hakan SEMERCİ

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL, 23 Aralık 2017 
tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi 
Başkanı Başkanı Murat Çelik, Planlama, Programlama 
ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Hülya ULUSOY SUNGUR 
ile birlikte Malatya Tekstil Kümesi Yönlendirme Kurulu 
Toplantısı’na katıldı.

İZKA Program Yönetim Birimi Başkanı Murat Çelik’in 
kümelenme sunumunu takiben Planlama, Programlama 
ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Hülya ULUSOY SUNGUR 
firmalara İzmir’deki küme gelişimi ve birlikteliklerin önemi 
hakkında bigi verdi. Fırat Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen 
toplantıda Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve 
Soğutma Kümesi iyi uygulama örneği olarak ESSİAD 
faaliyetlerini tanıtan sunum gerçekleştirildi.

Malatyalı Tekstil Firmalarına EHİS Örneğinde Kümelenme Anlatıldı
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E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

ENSİA UR-GE Toplantısında EHİS Kümesi Tanıtım Sunumu Gerçekleştirildi

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010/8 sayılı tebliğ kapsamında desteklenen Uluslararası Rekabet 
Yeteneğinin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi ile ilgili 27 Ocak 2017 tarihinde Tepekule Kongre Merkezi’nde 
bilgilendirme toplantısında gerçekleştirildi. 

ZOBU Consulting Genel Müdürü Hakan Zobu’nun sunumları ile 
gerçekleştirilen, ENSİA üyelerinin ve ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB 
Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılımları ile 
gerçekleştirilen toplantıda; UR-GE Destekleri için hibe başvurusu 
yapabilecek İşbirliği Kuruluşlarının İhracatçı Birlikleri İl Sanayi 
/ Ticaret Odaları TOBB, TİM, DEİK Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri Bölgeleri Sektörel Üretici 
Dernekleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri İmalatçıların kurduğu 
dernek-birlik veya kooperatifler olduğunu bu sebeple de şirketlerin 
ENSİA gibi tabanı güçlü sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerinin bu 
desteklerden faydalanmak adına önem arz ettiğini ifade etti. 

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ENSİA Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin VATANSEVER ise UR-GE Projelerinin sağladığı 
istihdam desteği ile şirketlerde personel yapısının nitelikli 
personelden oluşturulması hususunda önemli olduğunu ve aynı 
zamanda da sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerde bir motivasyon 
noktası oluşturduğunun altını çizdi.

ESSİAD’ı temsilen EHİS-LAB Proje Koordinatörü Ayeşgül SEVER MENKÜ tarafından yapılan sunumda, 
ESSİAD’ın UR-GE desteği kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Özellikle 
uluslararası tanıtım ve heyet organizasyonları anlamında UR-GE desteklerinin çok kapsamlı ve faydalı 
olduğunu ifade eden Menkü, “UR-GE desteği olmadan bu tür faaliyetler gerek şirketler gerekse de bizim gibi 
dernekler adına mali anlamda büyük bir yük olacakken UR-GE Destekleri sayesinde belki de bu destekler 
olmadan hiç ihracat yapamayacak bir şirket ihracat yapmaya cesaretleniyor, personelini yurt dışına yolluyor, 
alım heyetleri organize ediyor ve hatta istihdam sağlıyor.” ifadelerine yer verdi. 

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) 
Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi 

Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.
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2018 Yılı ISK Sodex Fuarı Bilgilendirme Toplantısı Tepekule’de Gerçekleştirildi

ESSİAD organizasyonunda düzenlenen ISK Sodex 2018 
Bilgilendirme Toplantısı, 18 Ocak 2017 tarihinde Tepekule İş 
Merkezi’nde düzenlendi. 

Sektörümüzün en önemli fuarlarından biri olan Sodex 
Fuarı ile ilgili Fuar Direktörü Toros UTKU ve Satış Direktörü 
Emre ÇİÇEKÇİ’nin sunumları ile gerçekleştirilen toplantıda; 
yeni fuar merkezi yerleşim planı, fuar disiplini yerlerin 
tanımlanması, 2018 yılı fuar süreç planı, fuar alanına ulaşım 
seçenekleri konularında katılımcılara bilgi aktarıldı.

ISK-SODEX fuarına ilişkin olarak kurucular DOSİDER, ISKAV, İSKİD, İZODER, TTMD 
ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık arasındaki anlaşma, fuarın desteklenmesi, 
ortak sinerji yaratmak ve fuarın başarısının arttırılması adına paydaş dernekler 
ESSİAD, KBSB, MTMD, POMSAD ve SOSİAD’ın katılımıyla gerçekleşti. 

27 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel 
Müdürü Alexander KÜHNEL, ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural EROĞLU ve 
Başkan Yardımcısı Metin DURUK, DOSİDER Genel Sekreteri Süleyman BULAK, 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem SAVCI ve Dernek Müdürü Hüseyin YÜKSEL, 

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sarven ÇİLİNGİROĞLU, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul ŞEN, KBSB Başkanı Hacı Ahmet İLHAN ve Genel 
Koordinatörü Cemalettin KUTLUCA, MTMD Müdürü Nezih GIRAY, POMSAD Başkanı Kutlu KARAVELİOĞLU 
ve SOSİAD Başkanı Metin TERZİBAŞIOĞULLARI’nın katıldığı törende; imzalanan protokol sonucunda, kurucu 
dernekler, vakfın ve paydaş derneklerin de katılımı ile Türkiye İklimlendirme Sektörünün gelişimi için önemli 
adımlar atıldı. 2018 ISK Sodex Fuarı’nın 07-10 Şubat tarihlerinde yapılmasına karar verilerek etkin bir fuar 
oluşturulması  için yürütme kurulu ve Teknik komite çalışmaları hızlandırılarak talep eden derneklerin üyeleri 
ile özel toplantılar başlatıldı. Tüyap Fuar Merkezinde 50.000m² stand alanında 14 holde gerçekleşecek fuarın 
başarılı geçmesi için çalışmalar devam etmektedir.

ISK Sodex Fuar Destek İmza Töreni Gerçekleştirildi
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Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogu – 
IV Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen “Geleceğe 
Değer Katmak Projesi” çalışmalarına Aralık ayında 
İtalya’nın Casale Monferrato kentinde gerçekleştirilen 
İkinci Kavramsallaştırma Toplantısı ile devam etti. 

Yaklaşık üçte biri tamamlanan ve 15 ay süresi olan Proje 
kapsamında İzmir ve Piedmont (İtalya) Bölgeleri arasında 
bölgesel politika ve ekonomik kalkınma modelleri üzerine 
karşılıklı anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. 
Proje, İZKA ve Lamoro Kalkınma Ajansı arasında 
kümelenme ve değer zinciri geliştirme alanlarında tecrübe paylaşımı ve birlikte kapasite oluşturulmasına 
dayanan uzun dönemli bir işbirliği ilişkisi kurulması amacıyla tasarlandı.

14-17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen İtalya ziyaretinde; 
Casale Monferrato’da devam eden proje çalışmaları hakkında 
görüşmek üzere Casale Monferrato Belediye Başkanı’nın 
İZKA Genel Sekreteri Mustafa HARPUTLU başkanlığındaki 
İzmir Heyetini kabul ettiği toplantı sıcak bir karşılama töreni 
ile başladı. Tören sonrasındaki toplantı Proje Koordinatörünün 
değerlendirmeleri ile devam etti.

İki gün boyunca, LAMORO Kalkınma Ajansı, İzmir Kalkınma 
Ajansı, ATF ve ESSİAD temsilcilerinden oluşan proje paydaşları 
2017 yılında konu ile ilgili gerçekleşecek uluslararası 
konferans, değer zinciri analizi ve proje işleyişi konularını 

görüştü. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında uluslararası bir konferansın Nisan ayının ikinci yarısında 
düzenlenmesine karar verildi. Konferansa ek olarak; her iki bölgede de eş zamanlı olarak sanayi çapında bir 
değer zincir analizi yürütülmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Proje ortakları son olarak projenin ilerleyişini 
değerlendirdikten sonra 2017 yılının Mart ayında tekrar Casale Monferrato’da buluşmaya karar verdi.

Geleceğe Değer Katmaya Devam

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

İtalya’nın Casale Monferatto şehir meydanında 
açık havada soğutma cihazları ile oluşturulan buz pateni pisti...
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ATF ve ESSİAD, Soğutma Sektörünün Geleceğine Yönelik 
Değerlendirmeler Gerçekleştirdi

Geleceğe Değer Katmak Projesi kapsamında; 14-17 Aralık 2016 tarihlerinde İtalya’da gerçekleştirilen İkinci 
Kavramsallaşma Toplantısı kapsamında ATF (İtalyan Soğutma Teknisyenleri Derneği) ile ESSİAD arasında 
toplantı gerçekleştirildi. 

ATF Genel Sekreteri Dr. Marco BUONI, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ve Centro Studi 
Galileo Kurucusu ve Genel Müdürü Enrico BUONI’nin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda; soğutma 
sektöründe yer alan ATF ve ESSİAD Derneklerinin arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, F-Gaz Regülasyonu ile 
ilgili yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulunuldu. 

Ayrıca Geleceğe Değer Katmak Projesi kapsamında yapılacak olan konferansı takiben ATF ve ESSİAD 
ortaklığında gerçekleştirilmesi planlanan eğitim çalışmaları hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi.
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Geleceğe Değer Katmak Projesi Konferans Detayları 
Toplantısı İZKA’da Yapıldı

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogu – 
IV Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen 
“Geleceğe Değer Katmak Projesi” kapsamında 
İzmir ve Piedmont (İtalya) Bölgeleri arasında 
bölgesel politika ve ekonomik kalkınma modelleri 
üzerine karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirmek 
hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; 20 Ocak 2017 tarihinde Eneko Genel Koordinatörü 
Prof. Dr. Macit TOKSOY, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 
Güneş Enerjisi Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Orhan 
EKREN, Zobu Danışmanlık’tan Hakan ZOBU, Karma Danışmanlık’dan 
Fevzi DOĞU, Planlama, Programlama, Koordinasyon Birim Uzmanları 
Hülya ULUSOY SUNGUR ve Zeynep TANSUG ile ESSİAD’ı temsilen 
Genel Sekreter Aylin GEL’in katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; 
Nisan ayının ikinci yarısında düzenlenmesi planlanan uluslararası 
konferansa ilişkin detayları görüşüldü.

Geleceğe Değer Katmak Projesi 
tanıtım filmi yayınlandı! 
İzlemek için tıklayınız.

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Geleceğe Değer Katmak 
Proje Broşürü

Geleceğe Değer Katmak Proje 
web sitesi yayına açıldı. 
İncelemek için tıklayınız.

Sektörümüzün yurtdışındaki 
önemli fuarlarından ISH Fuarı, 
14-18 Mart 2017 tarihleri 
arasında Almanya’nın Frankfurt 
şehrinde gerçekleştirilecektir. 
ESSİAD, fuarda üyelerini 
temsilen Salon 11.1 Stand 
D-03’te yer alacaktır.

ISH Fuarı web sitesi için tıklayınız.

Derneğimiz ISH Fuarı’nda

http://essiad.org.tr/
https://www.strengthenhvacr.com/
http://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html
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Yenilenen ESSİAD Web Sitesi Yayında

2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulumuzun çalışma programı 
çerçevesinde web sitemizin içeriği ve ara yüzü yenilenmiştir. Sizlere 
daha iyi hizmet verebilmek için daha işlevsel ve aradığınız bilgiye en hızlı 
ve kolay biçimde ulaşabileceğiniz web sitemiz güncel trendlere uygun 
olarak hazırlanmıştır.

Web sitemiz aracılığı ile yürütmüş olduğumuz projelere, kariyer 
olanaklarına, personel ihtiyaçlarınıza, planlanan etkinliklerimize ve 
gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca web 
sitemiz hakkında görüş ve önerilerinizi iletişim sayfasında yer alan form 
aracılığı ile iletebilirsiniz.

ESSİAD Web Sitesi 

İZKA Proje Destekleri ile İzmir’e Yön Veriyor

Teknolojik yatırımlara destek veren ve İzmir’in bilgi, tasarım ve yenilik üretimine çevirdiği rotasının 
hızlanmasında yardımcı olan İZKA, güdümlü projelere olan desteğini devam ettirmekte, ESSİAD tarafından 
yürütülen EHİS LAB Projesi ile birlikte İYTE, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, EİB, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen projelere destek oluyor.
 
Destek programları ile İzmir’e yön veren İZKA’nın çalışmaları ve 2023 vizyonu ile ilgili İZKA Genel Sekreteri 
Mustafa HARPUTLU’nun röportajı aşağıda yer almaktadır.

http://www.essiad.org.tr
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Soğutma Dünyası dergimizin yayına hayatına başladığı tarihten 
itibaren yayınlanmış tüm sayıları (1.-75. sayılar) dergimizin 20. 
yılı anısına derlenerek dijital ortama aktarılarak arşiv haline 
getirilmiştir. Dernek merkezimizden CD veya pdf formatında 
temin edebilirsiniz.

Soğutma Dünyası Dijital Arşivi Oluşturuldu

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

Onursal Başkanı Dr. Müh. Erol ERTAŞ Anısına Hazırlanan “Anı Kitabı” Yayınlandı

ESSİAD’ın 1992-1993 / 1993-1994 / 1996-1998 
Dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Dr. Müh. 
Erol ERTAŞ, başkanlık görevini tamamladıktan vefatına 
kadar dernek üyesi olarak birçok görevler üstlenmiş, 
2009 yılından itibaren ise Onursal Başkanı olarak ESSİAD 
ve EHİS sektörü adına başarılı ve iz bırakan katkılar ile 
çalışmalarına devam etmiştir. Bilgi ve donanımı ile gerek 
projelerde, gerek etkinlik ve faaliyetlerde ESSİAD’a olan 
desteğini hiçbir zaman esirgememiştir.

Tek bir sayıda anlatmaya ve paylaşmaya 
sığdıramayacağımız ESSİAD Onursal Başkanı Dr. Müh. 
Erol ERTAŞ anısına 2015-2017 Dönemi Yönetim 
Kurulunun katkıları ile anı kitabı hazırlanmıştır. 

İçerisinde Dr. Müh. Erol ERTAŞ ile ilgili ESSİAD 
Yüksek İstişare Üyelerinin, dernek üyelerinin, sektör 
temsilcilerinin görüşleri ve Ertaş’ın kendi hayatından 
kesitlerin yer aldığı anı kitabını dernek merkezimizden 
temin edebilirsiniz.
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ESSİAD Eğitim Takvimi

Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Ocak ayında doğan;
Sayın Can Hakan KARACA,
Sayın Dilek KUMLUTAŞ,
Sayın Fikret ŞAHİN,
Sayın Füsun AKDAŞ,
Sayın Hagop KARTUN,
Sayın İbrahim İŞBİLEN,
Sayın İbrahim Ü. TATLIDİL,
Sayın İsmail ÖZAKŞEHİR,
Sayın Kerim GÜMRÜKÇÜLER,
Sayın Murat YAKAR,
Sayın Mustafa KÜÇÜKARPACI,
Sayın Müjdat ŞAHAN,
Sayın Niyazi ŞENCAN,
Sayın Orhan EKREN,
Sayın Sarkis ŞAHAKOĞLU,
Sayın Tolga YOLCU,
Sayın Ümit ÇALLI,
Sayın Vehbi AKYAR,
Sayın Yücel CANLI,
Sayın Zülal DAVASLI ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Serhan 
GÜNDOĞAR ve Duygu ÖZTAŞ’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.

Saymandan
14 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
Genel Kurul Toplantımızda alınan karar 
gereği aidat taksitlerinin ilk ödemelerinin 

ya da tamamının 30 Haziran 2017 tarihine kadar 
tamamlanması gerekmektedir. 

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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36. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde 
gerçekleştirilen 8. Enerji Verimliliği Forumu ve 
Fuarı, 11-12 Ocak 2017 tarihlerinde, İstanbul WOW 
Convention Center’da yapıldı. Fuar kapsamında 
düzenlenen “Binalarda Enerji Verimliliğinde Güncel 
Durum Paneli”ne Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Sarven ÇİLİNGİROĞLU 
konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ 
yürütürken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslek 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına Adem SANKUR, 
DOSİDER’den Dr. Celalettin ÇELİK, İSKİD’den Taner 
YÖNET, İZODER’den Ertuğrul ŞEN, Kazan ve Basınçlı 

Kap Sanayicileri Birliği’nden Hacı Ahmet İLHAN ve EYODER’den Ali Naci IŞIKLI panelist olarak yer aldılar.

Binalarda enerji verimliliğini artırma konusunda TTMD’nin görüşlerini aktaran Sarven ÇİLİNGİROĞLU, şu 
ifadeleri kullandı: 

“Öncelikle binalarda neden enerji verimliliğine önem vermeliyiz, bunun tespiti için bazı temel bilgileri gözden 
geçirerek başlayalım. Ülkemizde enerji tüketiminin sektörel dağılımına baktığımız zaman enerjinin; %37’sinin 
binalarda, %38’sinin sanayide,%17’sinin ulaşımda, %5’inin tarımda tüketildiğini görmekteyiz. %3’de enerji dışı 
tüketim olarak gözükmekte. Binalardaki %37’lik pay önemli bir tüketimdir. Sanayiyi de ayrı düşünemeyiz çünkü 
konu bizim sektörü ilgilendiriyor. Sanayi + binalar dediğimiz anda enerji tüketiminin % 75’inden bahsediyoruz. 
Mevcut durum göz önüne alınırsa binalarda en az %50 mertebelerine varan bir tasarruf yapma imkanı vardır.

Bilindiği gibi burada binaları 3 gruba ayırmak gerekiyor.

1. Konutlar 
2. Ticari Binalar: Ofisler, Alışveriş Merkezleri, Otel Binaları, Kültür Binaları, Spor Kompleksleri vb.
3. Kamu Binaları 

Konutlardaki en önemli tüketim sebebi özellikle yalıtım zaaflarından kaynaklanmaktadır. Konutlarda 
kullanılacak yüksek verimli, yenilenebilir enerji destekli ısıtma, soğutma cihazları ve doğru kalınlıkta yalıtım 
konusunda devlet destekleri sağlanmalı, cihaz verimlerinde alt limitler oluşturulup takibi yapılmalıdır. Örnek 
vermek gerekirse kazanların kısmi yüklerde verimlerinin %90’nın altına düşmemesi gerektiği gibi. Bu tür 
düzenlemeler konutlarda enerji verimliliğini artıracaktır. Ayrıca yönetmeliklerde, konutlarda kullanımı zorunlu 
hale gelen termostatik vana ve pay ölçer kullanımının uygulanması takip edilmelidir. Belki bu konuda ayrı 
bir birim de oluşturulabilir. Diğer bir husus da konutlarda Güneş enerjisiyle ısıtma, soğutma, sıcak su elde 
edilmesi vb. yenilenebilir enerji kaynaklarının bina sistemleri ile bütünleşik kullanılmasının teşvik edilmesidir.
 
Kentsel dönüşüm çerçevesinde bugüne kadar yapılan uygulamalar, binaların statik açıdan yani yapısal olarak 
iyileştirilmesidir. Konuyu fırsat bilip kentsel dönüşümde enerji verimliliği de göz önünde bulundurulup, bina 
dönüşümü ötesinde kentsel dönüşüm yüksek enerji verimlilik hedefleri ile gerçekleştirilmeli, yenilenebilir 
enerji (güneş, biyogaz, jeotermal) ve Kojen destekli hibrit bölgesel ısıtma ve soğutma konusu da ele alınmalıdır. 
Ticari binalarda da enerji verimliliğini artırmak için tasarım aşamasında bazı önlemler alınmalıdır. Örneğin; 
alışveriş merkezlerinde en büyük enerji giderleri aydınlatmalardan kaynaklanmakta, dolayısıyla soğutma 
ihtiyaçları yüksek olup enerji giderleri artmaktadır. Buna benzer örnekleri artırmamız mümkün, yine binalarda 
kullanılan ısıtma, soğutma cihazlarının verimlilik kriterleri ortaya konmalı, bu tür binalarda kullanılacak klima 

Binalarda Enerji Verimliliğini Artırma Konusunda TTMD’nin Görüşlerini Sarven ÇİLİNGİROĞLU Aktardı
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S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

santralleri, fan-coiller vb. terminal ünitelerinde sertifika aranmalı, bunlara ait enerji sınıflarının minimumları 
belirlenmelidir.

Binalarda taze hava miktarlarını artırarak iç hava 
kalitesinde istenen seviyelere ulaşabiliyoruz. Bu 
da dış havanın daha fazla ısıtılıp soğutulması 
anlamına geliyor. Taze hava miktarlarını azaltmak 
için bina içindeki kirletici kaynakların azaltılması 
gerekir. Bununla ilgili yurtdışı uygulamalarında 
duvar boyalarından, mobilya cilalarına kadar 
sertifikasyon sistemi getirilmiştir. İç ortamda 
hava kirleticileri azaltıldığı zaman daha az taze 
hava ihtiyacı doğacaktır ki bu da daha az enerji 
harcaması anlamına gelmektedir. Ayrıca taze 
hava için ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma 
sistemlerinin kullanımı da önemlidir. Mevcut 
binalarda ömrünü tamamlamış, yıpranmış cihazların rehabilite edilmesi, kazanların ve soğutma guruplarının 
verim takiplerinin yapılması, enerji dağıtım hatlarının bakımı ve yalıtımı, klima santral verimlerinin takibi, 
otomasyon kullanımı, pompa verimlerinin takibi ve son olarak elektrik motorlarının verim sınıflarının 
düzeltilerek uygulanması gerekmektedir. 2023 ve sonrası hedeflere erişim göz önünde bulundurulursa, 
sıfıra yakın enerjili binalara erişim ve bunun için geliştirilecek çerçeve mevzuat hızla uygulamaya sokulmalı, 
BEP çerçevesinde yeni binalarda sağlanması gereken en az C sınıfı, A sınıfına (A+, A++) [Burada önerim A++ 
olmasıdır.] çekilmeli, mevcut binaların tadilatında da en az B sınıfı şartı sağlanması değerlendirilmelidir. 
Özellikle bu konuda devlet desteği gerekiyor. 3 yıllık teşvik programı vb. gibi.

Binalar için “Yeşil Sertifikalar”ın geliştirilmesi konusunda ülkemize özgü “Yeşil Bina Standardı” hazırlanmalı, bu 
programda ülkemiz gerçekleri dikkate alınarak, binanın enerji etkinliği ve inşa aşamasındaki kaynak verimliliği 
ön plana çıkarılmalıdır. Bu alanların bölgesel ısıtma ve soğutma imkanları değerlendirilmelidir.

Binalardaki atıkların geri kazanımı konusunda şehir ve bölgesel ısıtma sistemlerine entegre çöp yakma tesisleri 
ilave edilmeli, tarımsal atıkların değerlendirilmesi, biyokütle üretimi ve belirli bir arz güvenliğinde piyasaya 
sürülmesi konularında yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yapısal önlemlerle (yalıtım gibi) binalarda verimli 
ısıtma ve soğutmada enerji ihtiyacı azalacağı gibi, Güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma, binalarda bütünleşik 
uygulamaları, bölgesel ısıtma ve soğutma desteği de ülkemiz imkanları çerçevesinde ele alınmalıdır. Özellikle 
ithal doğal gaza dayalı termik santraller konusundaki ülkemiz enerji politikası gerek dışa bağımlılık, gerekse 
sürdürülebilirlik açısından gözden geçirilmeli, yerli ve tükenmez enerji kaynak potansiyelimiz olan 500 GW 
güneş, 87 GW rüzgar, 2 GW jeotermal, 1 GW Biyogaz enerji kaynakları hızla her alanda değerlendirilmelidir.

Hidrolik rüzgar, güneş enerjisi ve jeotermal kaynaklar yardımıyla elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir 
enerjilerin payı artırılmalı, ithalata dayalı fosil kaynaklı yakıtların tüketim oranı azaltılmalıdır. Dikkat edilmelidir 
ki, ithalatla CO2 de dolaylı olarak ithal edilmektedir.

Ülkemiz elektrik enerjisinin yarısını doğal gaz ile üretirken, ithal edilen doğal gazın yarısını kullanan ve yakın 
gelecekte de kapasiteleri 1,7 katına çıkacak olan doğal gazlı termik santralların verimleri, iyimser bir bakışla 
%50-58’ler mertebelerindedir. Büyük bir bölümü ısıtma sistemleri ile entegre olmayan ve sadece elektrik 
üreten bu tesisler kullandığı gazın yaklaşık yarısına yakın bir bölümünü yani bugün itibariyle 12 milyar 
m3’ünü soğutma kulelerinden atmosfere yeniden değerlendirmeden atmaktadır. Hali hazırda ülkemizde tüm 
konutlarda kullanılmakta olan doğal gazın 10-12 milyar m3 düzeylerinde olduğu dikkate alındığında, dış 
ticaret açığımızın büyük bölümünü oluşturan ithal doğal gaz kaybının önemi kolayca anlaşılmaktadır. Oysa 
ki, gelişmiş ülkelerde termik santraller şehir ısıtma sistemleri ile entegre edilmekte ve enerji üretimindeki 
%50’ler mertebesindeki ısıl verim, %90’lar mertebesine çıkarılmaktadır.
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Günümüzde, Avrupa’nın 100’den fazla kentinde, termik santraller şehir ısıtma sistemlerini desteklemekte, 
santrallerin atık ısıları değerlendirilmektedir. Örnek olarak New York yaklaşık %40’ı termik santrallere entegre 
bölgesel ısıtma sistemleriyle ısıtılmaktadır. Danimarka son 30 yılda Merkezi Hükümet, Belediye ve Enerji 
Firmaları Koordinasyonunda 600’den fazla doğal gaz, kömür, biyokütle ve çöp yakan termik santrali şehir 
ısıtma sistemleriyle entegre etmiş ve ülke bazında %40 olan termik santral verimini %90’lara çıkarmıştır. 
Danimarka’da kış mevsiminde termik santraller tam kapasite çalıştırılmakta, kış ve ilkbahar dönemindeki 
yağışlarla dolan hidrolik santraller yaz mevsiminde etkin olarak devreye girerken, bu dönemde düşen ısı talebi 
ve küçülen kojenerasyon kapasitesi nedeniyle termik santrallerin üretimleri kısılmaktadır. 

Ayrıca, termik santrallerde gece ve gündüz ısıtma enerjisi talep farklılıkları 50.000-80.000 m3 kapasiteli 
akümülasyon tankları ile dengelenmektedir. Danimarka güneş enerjisi destekli bölgesel ısıtma ve ısı depolama 
ile kasabalarında sıfır karbon ısıtma da sağlayabilmektedir.

TTMD olarak önerimiz, doğal gaz çevrim santrallerinin verimlilikleri konusunda hedefler belirlenmeli ve sadece 
elektrik üretimi düşünülerek kurulan, atık ısısından yararlanılmayan, şehir ısıtma sistemlerini desteklemeyen 
doğal gaz çevrim santrallerine izin verilmemeli, yapım aşamasındakilerin de bölgesel ısıtma sistemlerine 
entegrasyonu sağlanmalıdır. Kentsel dönüşüm de düşünülerek büyük yerleşim alanlarında tesis edilecek 
doğal gaz çevrim santrallerinde elektrik üretimi sırasında açığa çıkan atık ısı değerlendirilmek sureti ile santral 
verimi %50’lerden %90’lara çıkarılmalıdır. Yapı ve sanayi sektörünün enerji gereksiniminin büyük bir bölümü 
söz konusu enerji santrallerinin atık ısısı ile karşılanmalıdır. %85-90 ısıl verimli kojenerasyon sistemlerinin 
bölgesel üretim ve tüketiminde verimlilik sağlayacağı da göz ardı edilmemeli ve Lisanssız elektrik yönetmeliği 
derhal yeniden düzenlenmelidir.

Enerji, bina ve Sanayi sektörlerindeki yasal düzenlemelerin tekil bakışla değil, bütüncül bir bakışla 
düzenlenmesi gerekir. Bunun için de özellikle bizler gibi sivil toplum örgütlerinin görüşleri dikkate alınarak 
değerlendirilmelidir.

Son olarak neden enerji verimliliği?

•Çünkü ekolojik denge alarm veriyor
•İthal enerji bağımlılığımız artıyor
•Fosil kaynakların hızla tükenmesi söz konusu

Önlemler;

•Enerji verimliliğini artırmak
•Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek
•Enerji tüketimi izlenmesi, tüketim verilerini içeren bir veri tabanının oluşturulması
•Yöntem stratejilerini geliştirmek ve uygulamak
•Bilgi ve bilincin artırılması

Sonuç: Sürdürülebilir enerji verimliliği ve tasarruf.”

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği 
(İSKİD)’in yeni yönetim kurulu Taner YÖNET 
başkanlığında göreve başladı.

İSKİD’in Olağan Genel Kurulu, İSKİD üyelerinin büyük 
katılımı ile 25 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirildi. 
Genel Kurul toplantısı, Divan Başkanı ve üyelerinin 
seçimi ile başladı. Divan Başkanı’nın sözü almasından 
sonra sırasıyla 2015-2016 dönemi Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem SAVCI ve birlikte çalıştığı komisyonlar 

bu dönemde yaptıkları işleri Genel Kurul ile paylaştı. Geçmiş dönem çalışmalarının sunulmasının ardından 
eski yönetime teşekkür edilerek ve başarılı çalışmalarından ötürü komisyon başkanlarına plaket verilerek, 
seçimlere geçildi. Genel Kurul kapsamında yapılan seçimlerde üyeler İSKİD’in 13. Dönem Yönetim, Denetim ve 
Onur Kurullarını belirledi. Yeni seçilen Yönetim Kurulu, seçimin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan 
toplantıda Yönetim Kurulu içinde görev dağılımı ve gelecek toplantı tarihi belirlendi. Buna göre Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Taner Yönet, Başkan Yardımcılıklarına Cem SAVCI ve Ozan ATASOY, Genel Sekreterliğe Zeki 
ÖZEN, Sayman olarak Hakan Dönmez oy birliği ile seçildi.

Başkanlık seçimi sonrasında konuşan Sayın Yönet “İSKİD’in bugüne 
kadar sürdürdüğü başarılı çalışmalarının yeni dönemimizde de 
artarak süreceğine inancımız tam. Analitik düşünülebilen, birikim 
sahibi yönetim kurulu ve komisyonlarımız ile çok iyi projeler 
gerçekleştireceğiz.” dedi.

13. Dönem (2017-2018) İSKİD Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluşuyor:

İsim     Görev     Firma
Taner YÖNET    Başkan   İmco
Cem SAVCI   Başkan Yardımcısı  Vatbuz
Ozan ATASOY   Başkan Yardımcısı  Trox TR
Zeki ÖZEN   Genel Sekreter  Daikin
Hakan DÖNMEZ  Sayman   Üntes
Oğuz AYDOĞDU  Üye    Alarko Carrier
Can TOPAKOĞLU  Üye    Arçelik
Serli SİNANOĞLU TÜMER Üye    Karyer
Hüseyin ONBAŞIOĞLU Üye    Friterm

İSKİD Olağan Genel Kurulu sonrasında düzenlenen gala yemeğinde, İSKİD yeni onursal üyelerine ve geçmiş 
dönem yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde konuklar, 
sanatçı Coşkun SABAH’ın keyifli repertuarı ile genel kurul yorgunluğunu attı.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

İSKİD, 13. Genel Kurulunda Yeni Dönem Yönetimini Belirledi
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İSKİD, Enerji Verimliliği Haftası Kapsamında Klima Kullanırken Nasıl Tasarruf Edileceğini Anlattı

İSKİD, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında enerji 
verimliliğinin ülkenin sürdürülebilir çevre ve kalkınma 
hedeflerini gerçekleştirme yolunda en önemli 
kilometre taşlarından biri olduğunu belirterek, klima 
kullanırken nasıl tasarruf edileceğinin püf noktalarını 
paylaştı.

Enerji Verimliliği Haftası’nda vatandaşların daha 
az enerji harcayarak ülke ekonomisine katkıda 
bulanabileceklerini belirten İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem SAVCI, sadece klima kullanımlarında 
yapılacak birkaç tasarruf yöntemiyle enerji 
verimliğinin artırılabileceğinin altını çizdi.  

Klima Seçimi ve Kullanımında Enerji Tasarrufu Yöntemleri

Satın alınacak cihazın enerji verimliliğinin A+++, A++ gibi olması gerektiği konusunda bilgi veren Savcı, 
“Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği Yönetmelikleri 1 Ocak 2014 itibariyle 
Türkiye’de de yürürlüğe girdi. Sezonsal verimlilik olarak adlandırılan yeni kriterlere göre klimaların enerji 
sınıfları A+, A++ ve A+++ olmak üzere üç yeni sınıfı içerecek şekilde genişletildi.  Bu tip cihazlarda ilk yatırım 
maliyeti daha yüksek gibi görünse de bu cihazların enerji tüketimleri çok daha düşüktür. Öncelikle doğru 
kapasitenin seçilmesi gerekli” dedi.  

Özellikle klima kullanımında yapılan hataların vatandaşın cebini yaktığına dikkat çeken Savcı, bu konuda 
alınacak önlemleri ise şöyle sıraladı, “Amacınız bir an önce ısınmak ya da serinlemekse klimanızı çok düşük ya 
da çok yüksek sıcaklığa ayarlamayınız. Sizin istediğiniz serinlik ya da sıcaklık bir anda oluşamaz. Değiştirdiğiniz 
her bir derece klimanızın elektrik kullanımını yüzde on civarında artırır. Bu da fazla para ödemeniz anlamına 
gelir. Bunun yerine uygun ortam sıcaklığına yani 24-26°C ayarlamanız elektrik tüketimini azaltacak ve aynı 
sürede odanız istenilen serinliğe ulaşacaktır.”

Yalıtım İyi Değilse Performans Etkilenir

Klimanın filtrelerinin gerekli zamanlarda temizlenmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Savcı,  klima 
kullanırken  tasarruf etmenin diğer püf noktaları  hakkında ise şu bilgileri verdi:  Eğer binanızın yalıtımı iyi 
değilse klimanızın performansını etkileyecektir. Bir an önce yalıtım işinizi halletmelisiniz.  Tasarruf etmenin 
diğer bir yolu da zamanlayıcı özelliği olan klimalar kullanmaktır istediğiniz zamana klimanızı ayarlayarak 
sıcak ya da soğuk bir eve kavuşabilirsiniz. Öte yandan İhtiyacınızdan büyük bir cihaz enerji tüketimi anlamına 
gelirken, tasarruf amaçlı olarak düşük kapasite alınan bir cihaz da konfor kaybına yol açacaktır. Bu nedenle 
klima satın almadan önce tüm firmaların ücretsiz olarak sundukları keşif hizmetinden faydalanmakta yarar 
var.”

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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Üntes VRF Yetkili Servislerine Uygulamalı Hisense VRF Teknik Servis Eğitimi Verdi

Hisense’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan 
Üntes VRF, satış sonrasında müşteri memnuniyetini 
sürekli kılmak için yetkili servislerine uygulamalı 
teknik eğitim verdi. Üntes VRF Satış Sonrası Hizmetler 
birimi tarafından 05 - 16 Aralık 2016 tarihleri 
arasında Üntes Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen 
4 farklı oturumdan oluşan eğitime 80 yetkili servis 
personeli katıldı. Eğitimlerde yetkili servisler 
bünyesinde çalışan teknisyenlerin, ürün ve teknik 
bilgi seviyelerinin arttırılması hedeflenmiştir. Ürün 
tanıtımlarının yanı sıra, cihaz kurulum, işletmeye 
alma, kumandaların tanıtımı, cihaz kontrolü, çalışma 

parametrelerini inceleme ve diğer elektromekanik ekipmanların çalışma fonksiyonları gibi konuların da yer 
aldığı eğitimde, katılımcılar ürünler üzerinde uygulamalı eğitim alma fırsatı elde ettiler. Eğitimlere, Üntes VRF 
Satış Sonrası Hizmetler personelleri ile Hisense genel merkez satış sonrası hizmetlerinden Yang Renyuan, 
Hisense Bölge Satış Müdürü Shane Dong ve Ürün Müdürü Forrest Wang’ da katıldı. 

Eğitim sonunda, teknisyenlerin servis faaliyetleri ve eğitim konusunda görüş önerileri alındı ve katılım 
sertifikaları verildi. Servislerin tam yetkili olarak Üntes VRF – Hisense’i temsil edebilmesinde verilen eğitimlerin 
önemini vurgulayan Üntes VRF Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Salih Çiçek “Satış sonrası hizmetlerde müşteri 
memnuniyetinin en iyi şekilde sağlanması için servis eğitimlerine çok önem veriyoruz. Gerek teknik eğitimler, 
gerekse de kişisel eğitimlerle servis organizasyonumuzun en üst düzeyde yapılanmasına özen gösteriyoruz” 
dedi. 

Daikin, Streamer teknolojili hava temizleyici ile daha sağlıklı ve daha kaliteli 
hava solumanızı sağlıyor. Yapılan uzun araştırmalar sonucunda geliştirilen  
“Streamer” teknolojili hava temizleyici, alerjenlerin yanı sıra kış aylarında 
artan hava kirliliği ve ona bağlı koku problemlerine karşı çözüm sunuyor.

Sağlıklı bir yaşam için soluduğumuz havanın kalitesini arttırma görevini 
üstlenen iklimlendirme sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Daikin, Streamer 
teknolojili hava temizleyici MC70L ile sağlıklı ortamlar oluşturulmasını sağlıyor. 
Daikin, hava temizleme cihazı ile mekanlardaki havayı temizleyerek kalitesini 
arttırıyor, taze ve temiz hava teneffüs edilmesine olanak sağlıyor. Daikin, 
yaptığı uzun araştırmalar sonucunda geliştirdiği ve alerji hava temizleme 
sistemlerinde kullandığı Streamer teknolojisi ile astım ve alerjisi olanlar için 
nefes alma konforunu yükseltiyor. Ozon yayılımı AB standartlarının altında 
olan MC70L, 16 dB ses seviyesi ile yaprak Daikin, Streamer teknolojili hava 
temizleyici ile daha sağlıklı ve daha kaliteli hava solumanızı sağlıyor. Yapılan 
uzun araştırmalar sonucunda geliştirilen  “Streamer” teknolojili hava 
temizleyici, alerjenlerin yanı sıra kış aylarında artan hava kirliliği ve ona bağlı koku problemlerine karşı çözüm 
sunuyor. Sağlıklı bir yaşam için soluduğumuz havanın kalitesini arttırma görevini üstlenen iklimlendirme 
sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Daikin, Streamer teknolojili hava temizleyici MC70L ile sağlıklı ortamlar 
oluşturulmasını sağlıyor. Daikin, hava temizleme cihazı ile mekanlardaki havayı temizleyerek kalitesini 
arttırıyor, taze ve temiz hava teneffüs edilmesine olanak sağlıyor. Daikin, yaptığı uzun araştırmalar sonucunda 
geliştirdiği ve alerji hava temizleme sistemlerinde kullandığı Streamer teknolojisi ile astım ve alerjisi olanlar 
için nefes alma konforunu yükseltiyor. Ozon yayılımı AB standartlarının altında olan MC70L, 16 dB ses seviyesi 
ile yaprak hışırtısı kadar sessiz çalışıyor.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Daikin, Streamer Teknolojili Hava Temizleyici ile Daha Sağlıklı ve Daha Kaliteli Hava
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Daikin’in ileri teknoloji hava temizleme cihazı MC70L, kötü koku yaratan partikülleri gidermekle kalmıyor, 
zararlı bakterileri, hayvan tüylerini, küfleri, polenleri, küçük böcekleri ve diğer alerjenleri de yok ediyor. MC70L 
hava temizleyici, solumaya uygun temiz hava üretimi ile astım ve alerjisi olanların yaşam alanlarına önemli 
katkıda bulunuyor. Şık tasarımıyla her türlü ortama uyum sağlayan MC70L, 6 ayrı filtresiyle hava kalitesini 
en üst seviyeye taşırken, inverter motoruyla da üst düzey verimlilik sağlıyor. Güçlü filtre sistemiyle birlikte 
havadaki potansiyel olarak zararlı maddeleri gideren ve kötü kokuları nötr hale getiren Streamer teknolojili 
hava temizleyici MC70L, evlerinde kaliteli bir hava solumak isteyenlere, yüksek hava akımı ile odanın her 
köşesine uzanan turbo modu, çocuk kilidi, ekran parlaklığı ayarı, uzaktan kumandası, anti-polen modu, uyku 
modu ve zamanlayıcı özellikleri ile kaliteli konfor sunuyor. Bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubu için 
tercih edilen MC70L, özellikle alerjik bünyeli çocukların odalarında güvenle kullanılabiliyor. Yapılan bağımsız 
testlerde kendini kanıtlayan ve İngiliz Alerji Kurumu tarafından onaylanan Daikin’in ileri teknolojili hava 
temizleyicisi; toz, duman, polen, küf sporları, evcil hayvan tüyü, ev akarları ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet 
veren zararlı maddeler gibi havada bulunan partikülleri yok ederken, ayrıca şık ve kompakt tasarımı ve sadece 
8,5 kg’lık ağırlığı ile kolayca taşınarak her türlü ortama da uyum sağlıyor. 

Dakin Streamer Teknolojisi: Sıradan plazmalar ile aynı elektrik gücünü kullanarak üretilen yüksek hızlı 
elektronlar, havadaki oksijen ve nitrojen molekülleriyle çarpışarak 1.000 kat daha yüksek oksidatif ayrıştırma 
hızına sahip plazmayı oluşturur. Kuvvetli Streamer oluşumu bakterilere ve virüslere saldırarak yüzeydeki 
proteinlerini ayrıştırır ve oksidasyonla yok eder. Daikin MC70L’nin önemli özellikleri;

•Alerjenlerin giderilmesi: MC70L polen, mayt artıkları ve örneğin formaldehit gibi adjuvan maddelerden 
oluşan birçok genel alerjeni %99,6 oranında ortamdan uzaklaştırır.
•Virüslerin giderilmesi: Havadaki virüsler filtre tarafından giderilir.
•Bakterilerin giderilmesi: Bakteri ve mantar sporları, titanyum apatit fotokatalitik filtre ile emildikten sonra 
•Streamer ile parçalanır. %95 Oranında Koku Giderme: Streamer, temizlenmiş hava tekrar odaya verilmeden 
önce kokuları ayrıştırır ve yok eder. Tozların giderilmesi: Havadaki tozları %98 oranında temizliyor.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Danfoss ile Geleceğin Ecodesign’ı

Isıtma, soğutma ve motor kontrol sistemleri alanında çalışmalarına devam eden Danfoss, sektöre yönelik 
eğitimlerini ara vermeden sürdürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında geniş katılımlı seminer ve eğitimler 
düzenleyen Danfoss, son olarak Crowne Plaza Istanbul Asia Convention Center’da ikişer günlük iki Soğutma 
Semineri düzenledi. 

Danfoss Soğutma Bölge Direktörü Toni TİMİRCİ tarafından açılışı gerçekleştirilen, Danfoss Teknik Destek & 
Eğitim Müdürü Adnan GÜNEY’in sunumlar yaptığı Danfoss Soğutma Semineri’nde , yerli ve yabancı OEM 
firmalar, Danfoss bayileri, taahhüt firmaları, son müşterler olmak üzere Türkiye’nin farklı illeri ve İran, Pakistan, 
Dubai’den yoğun bir katılım oldu.
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İklimlendirme sektörünün öncü markalarından 
DemirDöküm, Bozüyük Belediyesi önderliğinde 
gerçekleştirilen çalışma sonucunda yeni bir sosyal 
sorumluluk projesine imza attı. Bozüyük Devlet 
Hastanesi Yeşil Kent Hizmet Binası ana giriş 
kapısına kullanıma açılan “Klimalı Durak” projesi ile 
Bozüyüklüler toplu taşıma araçlarını beklerken kışın 
soğuğundan ya da yazın sıcağından etkilenmeyecek.

Üretimini; sürdürülebilirlik ilkesine uygun ekolojik 
dengeye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştiren 
DemirDöküm, çevreye ve topluma duyarlı 
çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bozüyük 
Belediyesi önderliğinde DemirDöküm’ün katkıları ile 
hayata geçirilen “Klimalı Durak” projesi sayesinde 

Bozüyüklüler toplu taşıma araçlarını beklerken olumsuz hava şartlarından etkilenmeyecek.

Bozüyük Devlet Hastanesi Yeşil Kent Hizmet Binası ana giriş kapısında kullanıma sunulan; içerisinde klima ve 
kitaplık bulunan durakta Bozüyüklüler otobüs, dolmuş veya servis araçlarını beklerken aşırı soğuktan ya da 
sıcaktan etkilenmeyecek.

Geliştirdiği ürünlerle sektörde birçok ilke imza atan DemirDöküm’ün böylesine 
vizyoner bir proje içerisinde yer almaktan memnuniyetini dile getiren 
DemirDöküm Üretim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan ÇOBAN, 
“Bozüyük Tesisleri’mizde entegre fabrika modeli ile uzman ve deneyimli 
bir kadro ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kombi, şofben, termosifon, 
panel radyatör ve solar sistem ürünlerinde Avrupa’nın tek çatı altında aynı 
ürünleri üreten en büyük üretim tesisine sahibiz. 267 bin m2 açık, 65 bin m2 
kapalı alana yayılan Bozüyük fabrikamızda ileri teknolojiyi kullanarak katma 
değer odaklı, çevre dostu yalın üretim teknikleri ile müşterilerimize en kaliteli 
ürün ve hizmeti, en rekabetçi maliyetler ile ve en kısa sürede ulaştırmak için 
çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin 140’ıncı AR-GE Merkezi’nin DemirDöküm Bozüyük Tesisleri’nde 
olduğunu belirten Gürhan ÇOBAN “Deneyimli kadromuz ve yüksek AR-GE 
kabiliyetimiz ile Bozüyük tesisimizde ürettiğimiz ürünlerimizi dünyanın 47 
ülkesine ihraç ediyoruz. Türkiye ekonomisine katma değer yarattığımız Bozüyük, bizim için stratejik öneme 
sahip. Bozüyüklülerin ulaşımda yaşadığı mevsimsel zorlukları en aza indirmek için Bozüyük Belediye Başkanı 
Fatih Bakıcı başta olmak üzere yönetim kadrosu ve çalışanlarının vizyoner girişimi sayesinde “Klimalı Durak” 
projesi hayata geçti. Hem üretim sürecinde hem de üretim sonrasında toplum çıkarlarını gözeten bir şirket 
olarak geliştirilen projeyi desteklemekten mutluluk duyduk. İlçemize, tüm Bozüyüklülere hayırlı ve uğurlu 
olsun” dedi.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

DemirDöküm ve Bozüyük Belediyesi’nden Ev Sıcaklığında Durak
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Bu yılın İklim Değişikliği Performans Endeksi 
(CCPI) 2017, tarihi Paris Anlaşması’nın 
yürürlüğe girmesiyle beraber, yenilenebilir 
enerjide ivme ve enerji verimliliğinde olumlu 
gelişmeler yaşandığını gösteriyor. Bu 
cesaretlendirici trendler küresel düzeyde 
meydana gelirken, gerekli olan enerji devrimi 
hâlâ yeterince hız kazanabilmiş değil. 

CCPI’nın başyazarı, Germanwatch’dan Jan 
BURCK’e göre: “Küresel enerji devrimi için 
şartlar hiçbir zaman bu kadar iyi olmamıştı. 

Yenilenebilir enerji ve verimli teknoloji maliyetlerinin düşmesiyle birlikte, artık hükümetlerin Paris Antlaşması’nı 
ulusal yasaya dönüştürmemeleri için bahaneleri kalmıyor. Yenilenebilir enerjideki büyük gelişmelerin yanında 
fosil yakıtların gerilediğine dair olumlu sinyaller görmekteyiz. Şu ana kadar, düşen petrol fiyatları bu enerji 
kaynağının talebini arttırmadığı gibi, kömüre arkalarını dönmeye başlayan ülkelerin sayısı da artmaya devam 
ediyor.” Politika kısmında ise, CCPI bazı ülkelerin hâlâ yeterince iddialı olmadıklarını ancak kimilerinin bu yıl 
içinde ilerleme kaydettiklerini gözlemliyor.

CCPI 2017’in Ana Sonuçları

COP22’nin ev sahibi Fas (8. sırada), CCPI 2017’de yükseliş trendini devam ettirdi. Yenilenebilir enerjiye yaptığı 
çok büyük yatırımlar ve orta ve uzun vadeli iddialı hedefleriyle, Fas Afrika kıtasında bir öncü. Pozitif trendler, 
CCPI 2017’de sıralamalarında ilerleme kat eden Hindistan (20. sıra), Arjantin (36. sırada) ve Brezilya (40) gibi, 
gelişmekte olan G20 ekonomilerinde de gözlemleniyor. Türkiye listede 51. sırada yer alıyor ve notu ‘çok zayıf’ 
olarak derecelendiriliyor.

Ancak hiçbir yüksek emisyon ülkesi 1.5-2°C limitine göre hareket etmiyor ve bundan dolayı sıralamanın 
ilk üç pozisyonu boş kalıyor. 4. sıradaki Fransa, geçen yıl Paris Anlaşması’nı mümkün kılan olağanüstü 
diplomasiden faydalanarak ilk defa tablonun en üstü sırasında yer alıyor. İsveç (5) ve Birleşik Krallık (6) önceki 
hükümetler tarafından çizilen ümit verici iklim politikalarından faydalanıyor. Climate Action Network Europe 
(CAN Avrupa) / Türkiye İklim Politikaları Direktörü Elif Gündüzyeli, basın toplantısında: “Rapor, AB üyesi 
ülkelerin yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmadaki liderlik pozisyonlarını, yeni iklim politikaları uygulamaya 
koymazlarsa kaybedebileceklerini ortaya koyuyor. 

COP22 ev sahibi Fas’ın index sıralamasındaki yerini bu yıl iki seviye artırarak 8. sıraya yükseltti ve halihazırda ‘iyi’ 
derecelendirmesindeki tek AB üyesi olmayan ülke. Hızlı gelişmekte olan ekonomiler gruplamasında yer alan 
Türkiye ise geçen yılki yerini koruyarak listenin 51. sırasında yer alıyor ve “çok zayıf” olarak derecelendiriliyor. 
Bunu başlıca sebebi, Türkiye’nin ulusal katkı belgesindeki hedefinin yalnızca artıştan azaltım üzerinden 
olması ve yetersiz nitelendirilmesi. Ayrıca Türkiye’nin rüzgâr ve güneş enerjisi merkezli yenilenebilir enerji 
kaynaklarını geliştirmek üzere ilerici iklim politikaları geliştirmemesi, aynı zamanda kömürü merkezine alan 
enerji politikaları ile kömüre verdiği teşvik ile imtiyazlar Türkiye’nin iklim performansı konusunda liderlikten 
uzak olduğunu gösteriyor. Hızlı gelişmekte olan ekonomiler, önlerindeki iklim liderliği fırsatlarını bir an önce 
yakalayarak ulusal iklim politikalarını, sürdürülebilir yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarını 
destekleyecek şekilde gözden geçirmeliler” dedi.

Kanada (55), Avustralya (57) ve Japonya (60) (“çok zayıf” olarak tanımlanan) en alttaki grupta yer alıyor. 

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

İklim Değişikliği Performans Endeksi Açıklandı
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Sıralamada Japonya, Japon uzmanların hükümetlerini çok zayıf bir iklim politikası gütmekle eleştirdiği için, bir 
kez daha iki sıra geriledi. Avustralya enerji verimliliğinde geriledi ve hükümetin iddiasız iklim politikaları için 
eleştiriliyor. Dünyanın en fazla karbon salımı yapan iki ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri (43) ve Çin’in (48) 
performansları CCPI tarafından hâlâ “zayıf” olarak değerlendiriliyor. ABD’nin performansı neredeyse endeksin 
her kategorisinde kötüye gitti ve bunun sonunda birkaç sıra geriledi. ABD’deki seçim sonuçları devam etmekte 
olan geçişin hızına dair riskler taşıyabilir. Ancak, 
Donald Trump’ın başkan seçilmesinin CCPI 2017’de 
sunulan politika değerlendirmesine henüz bir etkisi 
olmadı.

Çin’de “zayıf” olarak değerlendirilmiş olmasına 
rağmen olumlu gelişmeler gözleniyor; geçen yıl 
küresel kömür tüketimindeki azalma sayesinde, Çin 
30 kömürlü termik santralin inşaatını durdurmuştu. 
Jan Burck: “Küresel çapta düşük karbonlu ekonomiye 
geçişin yaşandığı ve hız kazandığı aşikar. Ancak, bazı 
ülkeler hâlâ kötü performans sergiliyor ve hatta geri 
adım atıyor. Artık Paris Anlaşması’nın uygulama 
aşamasına geçiyoruz ve tüm ülkeler hedeflerini iddialı ulusal politikalar ve karbonsuzlaştırma planlarına 
dönüştürmelidir” dedi.

İklim Değişikliği Performans Endeksi 2017 için tıklayınız.
Alıntıdır: http://iklimekonomisi.org/mansetler/77-iklim-degisikligi-performans-endeksi-2017.html

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

 https://germanwatch.org/en/ccpi
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