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Değerli Üyelerimiz ve Okurlarımız,
Öncelikle bültenimizin Eylül sayısı ile sizlerle buluşmaktan mutluluk
duyduğumu belirtmek isterim. Son baharın güzelliğini yaşadığımız bu
günlerde sektörümüz bir yandan önemli fuarlara ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor, bir yandan da ihracat hedefiyle yeni pazarlara doğru yönelmeye
devam ediyor.

Sektörümüzün en önemli fuarlarından biri olan ISK-SODEX 2019 Fuarı, 0205 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. ESSİAD ve EHİS LAB standları
ile yer alacağımız ve 4 gün sürecek olan fuarda Soğutma Dünyası dergimizin
fuar sayısını ve fuara özel olarak hazırladığımız üçüncü ek çalışmamız olan
Endüstriyel Soğutma ve Soğuk Zincir yayınımızın dağıtımını yapacağız.
Yönetim Kurulumuz ve Yayın Kurulumuzun çalışmaları doğrultusunda,
başucu niteliğinde olacak bu yayının konusu ile gelecekte yapılacak olan
çalışmalara ışık tutacak. Bu vesile ile sektörün tüm paydaşlarının bir araya
geldiği, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu güzel ve verimli bir fuar geçirmeyi umut ediyorum.
Yine bu sene ilk defa standlı olarak katılacağımız ve 9-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Gaziemir’de yer alan Fuar
İzmir’de düzenlenecek olan Maktek Fuarı’nda ziyaretçilerimiz ile buluşacağız. “Makina üreten Makinaların”
Ege Bölgesi’nde ses getirmesi hedefiyle düzenlenen fuar süresince üyelerimizin üretim esnasında ihtiyaç
duyduğu CNC ve Universal Talaşlı İmalat Makinaları, Sac İşleme Makinaları, Kesici ve Tutucu Takımlar, CAD/
CAM, PLM yazılımları, Ölçü Aletleri, Kalite Kontrol Cihaz ve Ekipmanları, Kaynak Kesme Ekipmanları, Kaynak
Makinaları ve Yedek Parça, Isıl İşlem Donanımları, Taşıma Sistemleri, Yağlama ve Soğutma Sistemleri
alanlarında yeni teknolojileri takip etme fırsatı yakalayacağız. Fuar süresince Standımızda sizleri ağırlamaktan
mutluluk duyacağımızı burdan bir kez daha ifade etmek isterim.
Eylül ayını yine yoğun bir gündem ile bitirdik. Türkiye’nin ilk ve tek akredite laboratuvarı olma yolunda
hızla ilerleyen EHİS LAB ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Detaylarını ilerleyen sayfalarda okuyacağınız
bültenimizin yeni sayısını keyifle okumanızı dilerim.
Saygılarımla,
Nilay TUTAN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

ESSİAD tarafından yürütülen, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen EHİS LAB Projesi ile ilgili gelinen
son aşamaların paylaşılması amacıyla 5 Eylül 2019 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde ESSİAD
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Divan Kurulu Başkanlığını Akın KAYACAN, Divan Kurulu Başkan Yardımcılığını A. Sait GÜRSÖZ ve Raportörlüğünü
Ebru KARAKIRAN’ın gerçekleştirdiği toplantıda, sektörümüzün en önemli projelerinden biri olan EHİS LAB
Akredite Test ve Analiz Merkezi Projesi ile ilgili yaşanan gelişmeler hakkında sunum gerçekleştiren ve üyelerin
onayına sunan ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN sektörün desteği ile gerçekleştirilen bu büyük
projede atılacak olan önemli adımları paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

ESSİAD Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
üyelerin ve misafirlerin katılımları ile gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN

ESSİAD, “Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi” Toplantısında Yer Aldı
Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından tarafından Denizli Sanayiciler ve İşadamları Derneği
(DESİAD) ortaklığı ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen “Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi”
projesinin açılış toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Fadıl SİVRİ

ESSİAD Genel Sekreteri Can İŞBİLEN, Proje Uzmanı
Sevda YEŞİLKAYA

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Can İŞBİLEN ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın katıldığı toplantının açılış
töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl SİVRİ, “STK’lar, yaşadıkları ülkenin toplumsal ve ekonomik
yönden kalkınmasında etkili olarak, sivil toplum düzenine doğrudan katkıda bulunan, katılımcı demokrasinin
oluşturulmasında ve sürdürülmesinde büyük öneme sahip kuruluşlardır. Bu düşünceden hareketle hayata
geçirdiğimiz projemizde Ege Bölgesi’nde çoğulcu demokrasi için çok önemli gördüğümüz toplumsal değişim
aktörlerinden sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz. 15 ay sürecek projemizde, İzmir,
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Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da STK’larla anketler yoluyla durum tespiti yaptık. Şimdi yönetsel ve finansal
sürdürülebilirliği sağlayacak stratejik planlama ve proje döngüsü yönetimi eğitimleri vereceğiz. Eğitimlerin
ilkini 2-4 Ekim’de Muğla’da gerçekleştireceğiz” dedi.
DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Okan KONYALIOĞLU ise aynı coğrafyalardaki iş insanlarının kaygılarının
ve sorunlarının genellikle birbirine benzer olduğunu belirterek, “Bu sorunların çoğu yurtiçi ve yurtdışı
kaynaklı dalgalanmalardan oluşuyor. Yurtdışındaki dalgalanmaları çözmekte sıkıntı yaşıyoruz ama bizim
etkileyebileceğimiz durumlar var. Bu noktada kurulacak sürekli birlikteliklerin, sivil toplum kuruluşlarının
karşılaşacağı problemleri aşma noktasında büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Bu nedenle Daha Güçlü
Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi projemiz büyük önem kazanmaktadır. Süreklilik sağladığımız bir birliktelikle
bu zorlukları daha kolay aşacağımız açık” dedi. Sivil Toplum Destek Programı altında hibe desteği verilen
projeler ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal kapasitenin önemi hakkında paylaşımlarda bulunan Dışişleri
Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent ÖZCAN, “Ege’deki STK’ların
kapasitelerinin artırılması ve özellikle Ankara’da seslerinin daha fazla duyurulması için bu proje hazırlandı. Bu
kapsamda atılacak adımla Egeli STK’ların da TÜSİAD, TİSK gibi Ankara’da çalışmalarını yürütecek bir ofisleri
olacak” dedi.
“STK’lar demokrasinin olmazsa olmazıdır”
TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır KALEAĞASI ise “Sivil Toplumun Gücü Neden Önemli” konusunda yaptığı
sunumda Türkiye’deki sivil toplum algısının tam oturmadığını belirterek, Türkiye’de kanun ile kurulmuş Odaların
sivil toplum kuruluşu olmadığını söyledi. Konuşmasını TÜSİAD organizasyon yapısından ve çalışmalarından
örneklerle destekleyen Kaleağası, “Sivil toplumun en önemli özelliği gönüllülüktür. Sivil toplum içindeki
üyeler gönüllü olarak üye olurlar ve o kurumun hedefleri doğrultusunda gönüllü olarak çalışırlar. Sivil toplum
demokrasinin olmazsa olmazıdır” dedi.
Toplantıda, ESSİAD Genel Sekreteri Can İŞBİLEN söz alarak dernek faaliyetleri ve yürütülen projelerden
bahsetti.
TÜSİAD ve TİSK AB Temsilcisi Dilek AYDIN “Avrupa Birliği’nde STK’lar ve Türkiye” konusunda, Boğaziçi
üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan YILMAZ ise “ABTürkiye ilişkilerinde STK’ların Önemi” konusunda birer konuşma gerçekleştirdi.
ESSİAD Üyelerinden Türkoğlu Makina’yı Ziyaret Ettik
13 Eylül 2019 tarihinde Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA
ve Proaktif Danışmanlık Hizmetleri Firma Ortağı Besim
ÖZÇAM’ın katılımları ile Türkoğlu Makina Firma Sahibi Yusuf
TÜRKOĞLU’nu ziyaret edildi.
Türkoğlu Makina Finansman Sorumlusu Serpil TÜRKOĞLU
ve Yönetici Asistanı Gülen BEZEK’in de yer aldığı görüşmede
ESSİAD’ın yürüttüğü projeler ve güncel faaliyetleri hakkında
görüşme gerçekleştirilen toplantıda KOSGEB hibe ve
destekleri hakkında bilgi aktarıldı.
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Enerji Verimliliği ve F-Gaz Alternatif Teknolojileri Çalıştayı Antalya’da Gerçekleştirildi
16-17 Eylül 2019 tarihleri arasında Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü tarafından kapsamında HFC azaltım
sürecinde soğutma sektörüne yönelik Enerji
Verimliliği ve F-Gaz Alternatif Teknolojileri ile
güvenlik standartları hakkında bilgilendirme
amacıyla Enerji Verimliliği ve F-Gaz Alternatif
Teknolojileri Kigali Değişikliği Çalıştayı düzenlendi.
ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın
KIRABALI’nın katıldığı ve iki gün süren çalıştayın
ilk gününde küresel mutabakattan ulusal uygulamaya geçiş süreci, HFC azaltımında mevcut RACHP
(Refrigeration Air Conditioning and Heat Pumps: Soğutma İklimlendirme ve Isı Pompaları) sistemlerinde
enerji verimliliğini artırmak, Küçük ölçekli RACHP uygulamalarında enerji verimliliğinin artırılması politikaları,
Ticari binalarda, sanayide ve kentsel çevrede RACHP sistemlerinde enerji verimliliğini artırmak ve Verimlilik ve
Politika Tedbirleri hakkında oturumlar düzenlendi. İkinci gün RACH sektörü: HFC azaltımı için yaklaşımlar ve
çözümler, sektör engelleri ve ileriye bakış (yerel ve uluslararası eğilimler, gelişmeler ve başarılanlar), Ekonomik
Büyüme ile Zararlı Emisyonlar Arasındaki Anlaşmazlığın Çözülmesi konusunda Kısa Sunumlar gerçekleştirildi.
Sunumlar sonrasında Prof. Dr. Birol Kılkış’ın moderatörlüğü, Dr. Kadir İSA’nın Moderatör Yardımcılığında
düzenlenen panel ile çalıştay sona erdi.
Elektronik ve Dijital Dönüşüm Danışmanları Derneği ile Görüşme Gerçekleştirildi
23 Eylül 2019 tarihinde Elektronik ve Dijital Dönüşüm
Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Proje Geliştirme Yöneticisi Ozan ERGÜN ve Halka İlişkiler
Birimi’nden Derya PULAT ESSİAD’ı ziyaret etti.
EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ ve
Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın katıldığı toplantıda
E-DDD faaliyetleri hakkında bilgi alınmış olup, önümüzdeki
süreçte gerçekleştirilebilecek işbirliği çalışmaları hakkında
görüşme gerçekleştirilmiştir.
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Saymandan
12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantımızda alınan karar
gereği yıllık aidat ödemelerinin ilk taksidinin 30 Haziran 2019, ikinci taksidinin ise 31
Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi 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.
•Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen üyelerimizin bonus özelliği taşıyan kartlarına
3 taksit imkanı bulunmaktadır.
•Havale ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz için banka bilgilerimiz:
TEB Manavkuyu Şubesi / TR520003200035600000337481
2019 yılının üyelerimize ve sektör firmalarımıza güzel günler getirmesini dileriz.

Soğutma Dünyası

www.essiad.org.tr

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.

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.

Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Eylül ayında doğan;
Bülent KAPTAN / Şahıs Üye
Cengiz ÖNDER / Daikin
Kirkor SİNANOĞLU / Karyer
Mehmet KOÇ / Termosan
Onur OVALI / Öztaş
Süleyman AKÇİN / Ege Vizyon
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Turan
MUŞKARA / İmas ve
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Seçkin Tuncer
ERDOĞMUŞ / Doğu’nun doğum günlerini kutlar,
sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.
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BİLGİLENDİRME
Gaziler İş Merkezi D Blok No:24 K:3 D:307’de
bulunan, ESSİAD’a ait ofisimiz kiracımızın
ayrılmasıyla 01.10.2019 tarihinden itibaren
kiralıktır. İlgililerin ESSİAD ile iletişim kurmaları
gerekmektedir.

YAKLAŞAN FUARLAR

02-05 Ekim 2019
Tüyap Kongre Merkezi
Salon: 10-12
ESSİAD Stand: F-24
EHİS LAB Stand: F-28

09-12 Ekim 2019
Fuar İzmir
Salon: A
Stand: 106-C
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Başta İzmir Olmak Üzere Türkiye Genelinde Mekanik Tesisat Sektörün Faaliyet Gösteren
“Egetek Makina Mühendislik” Zor Günleri Aşıyor
Egetek, yaşadığı finansal sorunları aşmak adına 2018 yılının Eylül
ayında girmiş olduğu konkordato sürecini, 05 Eylül 2019 tarihinde
gerçekleşen “Alacaklılar Müzakere Toplantısında” alacaklılar
tarafından yeterli çoğunluğun çok üzerinde kabul oyu alarak aşıyor.
Süreç içerisinde firma taahhüdü altındaki tüm işleri sadece kendi öz
kaynakları ve “alacaklı tedarikçilerinin” desteği ile devam ettirebilme
veya tamamlayabilme başarısına ulaşan Egetek 27 yıllık tecrübesi ve piyasaya vermiş olduğu güven ile
finansal sorunlarını aşmış görünüyor.
İklimlendirme Sektörü Nijerya’ya Ihracatı Artırmayı Hedefliyor
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 16-17
Eylül tarihleri arasında Nijerya/Lagos’ta İklimlendirme
Günleri düzenledi.
Türk iklimlendirme sektörünün global pazarda
tanınırlığının artması ve ihracat pazarlarının
genişlemesi amacı ile uzak pazarlara yönelen İSİB,
bu kapsamında Nijerya’da ikili iş görüşmeleri ve
seminer programları gerçekleştirdi. Türkiye’den 14
iklimlendirme ihracatçısının katıldığı programa Nijeryalı
firmaların da yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.
Heyete başkanlık yapan İSİB Yönetim Kurulu Üyesi
Levent AYDIN, Nijerya’nın iklimlendirme ürünlerindeki toplam ithalatının 1,4 milyar dolar olduğunu söyleyerek,
Türkiye’nin bu pazardan yüzde 1,12 oranında pay aldığını, hedeflerinin Türk iklimlendirme ürünlerinin payını
arttırmak olduğunu ifade etti.
Pazarda Çin ürünleri hakimiyetinin olduğunu belirten Aydın, “Nijerya pazarı Afrika kıtası için de önemli bir
Pazar. Ülkede 200 milyon nüfus var. Bölgenin önemli ekonomilerinden biri. Yaptığımız ziyarette Nijeryalı
sektör temsilcilerinden ciddi bir ilgi gördük. B2B toplantıları ve seminerlerimize yaklaşık 300 sektör temsilcisi
katıldı. İSİB olarak yaptığımız en kapsamlı ve kalabalık bir organizasyon oldu” diye konuştu.
İklimlendirme ürünlerine yönelik bölgede üretim olduğunu ama ciddi bir oranda da ithalat yapıldığına
dikkat çeken Aydın, “Nijerya’yı Türk iklimlendirme firmaları için ciddi bir Pazar olarak görüyoruz. Türkiye’yi
tanıyorlar ve dolayısı ile bizlere sempati ile yaklaşıyorlar. Bu pazarda ciddi bir emek harcayıp ihracat hacmimizi
arttırmamız lazım. 3 ay önce burada düzenlenen Megaclima fuarına da katılmıştık. Bu fuarda Sektörümüzden
6 firmanın standı mevcuttu. Ayrıca bu fuarda sektör dışından da katılımcı Türk firmaları vardı. Nijerya’da
hem fuar katılımı süresince, hem de eğitim+B2B faaliyetimizde oluşturduğumuz kontaklarımızı 2-5 Ekim’de
İstanbul’da düzenlenecek olan ISK-Sodeks Fuarı’na davet ettik. Bu bölgeden fuara ciddi bir katılım bekliyoruz.
Sektörümüzün global çaptaki en büyük organizasyonu olan ASHRAE’nin Nijerya Chapter’ı da buradaki
çalışmalarımızda destek oldu” dedi.
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İSİB, Güney Afrika’nın Johannesburg Kentine Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu Gerçekleştirdi
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
(İSİB) Güney Afrika’nın Johannesburg kentine
Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu
düzenledi. Heyete İSİB üyesi 23 firma katılım
sağladı.
İhracat pazarlarını genişletmeye ve Türk
iklimlendirme ürünlerinin uzak pazarlarda
yer almasını sağlamaya çalışan İSİB, bu
kapsamda hedef pazarlar arasına uzun
süredir izlediği Güney Afrika’yı da ekledi.
Heyete Başkanlık yapan İklimlendirme
Sanayi İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Cem SAVCI, heyete katılan firmaların ve Güney Afrikalı
sektör temsilcilerinin organizasyondan memnun kaldığını dile getirerek, pazarın zor bir Pazar olduğunu fakat
barındırdığı potansiyel itibari ile de çalışmaya değer bir pazar olduğunu ifade etti. Güney Afrika’nın jeopolitik
durumu göz önüne alınarak, burada yapılan faaliyetlerin etkisinin sadece bu ülke ile sınırlı olmayacağını,
ülkenin Afrika kıtasının büyük bir bölümü ile ticaret ilişkilerinin olması sebebiyle diğer pazarlarda da kaldıraç
etkisi yaratabileceğine dikkat çeken Savcı, ülke iç dinamiklerinin ticareti direkt olarak etkilediğini ve ticaret
kültürünün yeni yeni oluştuğunu kaydetti.
İklimlendirme pazarının bölgede hareketli bir yapıya sahip olduğunu hem üretim hem de ithalat faaliyetlerinin
mevcut olduğunu belirten Savcı, “Johannesburg ülkenin ticaret başkenti. Bölge ticaret bakımından hareketli
bir bölge. Türk iklimlendirme Sektörü olarak buradaki potansiyeli değerlendirebiliriz. pazarda son yıllarda Çin
ürünlerinin yaygınlaşmaya başladığı bilgisini edindik, Avrupa menşeili ürünler de var. Hali hazırda pazarda
faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımız mevcut ancak istenilen seviyede değil, seneye Güney Afrika’ya bir
heyet daha düzenleyeceğiz ve 2021 yılında Johannesburg’da düzenlenecek olan ülkenin en etkili iklimlendirme
fuarında da yerimizi alacağız. Bu pazarı ile ilgili çalışmalarımıza düzenli olarak devam edip, her gidişimizde
yeni bağlantılar oluşturarak 2021’deki fuar organizasyonundan sonra pazarda belirli bir hacme ulaşmayı
hedefliyoruz” dedi.
“17 milyon dolar ihracat”
Türk iklimlendirme sektörünün Güney Afrika’ya 2018 yılında 17 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden
Savcı, ağırlıklı olarak soğutma grubu ve tesisat sistemleri ihracatı yapıldığını belirtti. Savcı, “Heyetimiz B2B
görüşmeleri yaparak muhatapları ile bir araya geldi. Pazarda soğutma ve tesisat grubu ürünlerimiz zaten
talep görüyordu ama ısıtma, yalıtım, havalandırma ve klima grubu ürünlerimize de ilgi gösterdiler. Amacımız,
Pazar dinamiklerine göre aksiyon alıp daha kapsamlı heyetler oluşturarak devamlı iletişim halinde olarak
Pazar payımızı artırmak, tüm sektör ürünlerimizi ve kaliteli Türk Malı gerçeğini pazarda yaygın ve yerleşik hale
getirmektir” diye konuştu.
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İklim Eylemi Zirvesi’nde Avrupa Isıtma ve Soğutma Sektörünün
Sürdürülebilir Soğutma Taahhütleri Konuşuldu
23 Eylül 2019’da, Birleşmiş Milletler, New York’ta
Paris İklim Değişikliği Anlaşmasını uygulama çabasını
hızlandırmak için 2019 İklim Eylemi Zirvesi’ne ev
sahipliği yaptı. Bu bağlamda, Avrupa ısıtma ve soğutma
endüstrisini temsil eden EPEE, karbon nötr Avrupa
yolunda sürdürülebilir soğutma çözümleri sağlamak
ve desteklemek için sektörün aktif ve destekleyici bir
endüstri oyuncusu olma konusundaki taahhütlerini
vurgulayan bir bildiri yayımladı. Yayınlanan bildiride
“Soğutma, hayatımızın temel bir parçasıdır ve
sayılamayacak kadar çok fayda sağlar: Şehirlerimizi
yaşanabilir kılar, yiyeceğimizi güvende ve taze tutar,
insanların en iyi sağlık hizmetlerini alabilmelerine
yardımcı olur ve dijitalleşmeye ayak uydurmamıza katkı sağlar. Küresel ısınmayla birlikte önümüzdeki on yılda
soğutma talebinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Sadece Avrupa’da, klima ve buzdolabı sayısının 2030
yılına kadar iki katına çıkması beklenmektedir. Küresel düzeyde, soğutmanın 2050 yılına kadar binalarda en
büyük elektrik kullanıcısı olacağı tahmin edilmektedir. Soğutma talebinin artması, enerji tüketimini ve doğru
olmayan uygulamalar neticesinde karbon salımlarını da artıracaktır. BM’nin sera gazı salımlarını önümüzdeki
on yılda %45 azaltma ve 2050 yılına kadar net sıfır salıma kadar azaltma hedefi doğrultusunda, EPEE üyeleri
AB Üye Devletlerini AB’nin Paris Anlaşması taahhütlerini yerine getirmelerine destek olacak girişimlerde
bulunuyor.” denildi.
EPEE Genel Müdürü Andrea VOIGT, “EPEE, Kigali Değişikliği’nin uygulanması, gelişmiş Ulusal Kararlıkta
Destekler (NDC’ler) ve emisyonları ekonomik açıdan uygun ve makul bir şekilde ele almak için tahsis
edilmiş ulusal ısıtma ve soğutma planları gibi küresel eylemlere inanıyor. Yüksek güvenlik standartlarına
uymak ve enerji verimliliğini enerji geçişinin temel dayanağı olarak desteklemek için insanlarda farkındalık
yaratılabilir. Bu doğrultuda somut eylemler şunlardır: EPEE, AB F-Gaz Yönetmeliği’nin tam ve uyumlu bir
şekilde anlaşılmasını desteklemeye devam edecektir. Kigali Değişikliği bağlamında küresel eylemin yanı sıra
Avrupa çapında uygulanması, özel araçlar ve ortaklıklar yoluyla desteklenmesi devam edecektir. EPEE, AB
Üye Devletlerine, Ulusal Enerji ve İklim Planlarını (NECP’ler) geliştirmeleri ve uygulamaları, enerji verimliliğini
artırmak, yenilenebilir enerjilere geçmek ve karbon nötrlüğünü sağlamak için sürdürülebilir soğutma
potansiyeli konusunda farkındalık yaratmaya destek vermeye devam edecektir. EPEE, sürdürülebilir
soğutma çözümlerinin seçimini ve ısıtma ile entegrasyonunu önleyen engelleri vurgulamak ve irdelenmesini
sağlamak için yetkililere ve diğer paydaşlara ulaşacak, gerekli iletişim kanallarını kullanacaktır. EPEE üyeleri,
sürdürülebilir karbon çözümleri konusunda farkındalık yaratmak için somut, proaktif adımlar atmaya devam
edecek, çünkü bu adımlar, karbon nötrlüğüne ulaştıracak yolun en başında geliyor” dedi.
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Friterm İş Geliştirme Müdürü Hayati Can:
“Dünya Standartlarında Bir Firma Olarak Gelişimimizi Sürdürüyoruz”
Friterm, dünya standartlarında üretmeye, ürün ve sistem
geliştirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Halihazırda Eurovent
sertifikalı batarya ürünlerinden sonra bu yıl Friterm Kuru
Soğutucuları da Eurovent tarafından sertifikalandırıldı.
Geçen yıl devreye giren Dilovası Makine Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan üretim tesisiyle BREEAM sertifikası da alan
Friterm, ATEX ve ASME sertifikalarını da alarak gücüne güç kattı.
Friterm İş Geliştirme Müdürü Hayati Can konuyla ilgili, “Dünya
standartlarında bir firma olarak gelişimimizi sürdürüyoruz. Friterm
olarak önceliğimiz ihracat hacmimizi artırmak. Özellikle enerji, klima ve gıda muhafaza alanlarına yönelik
ürünlerimizi sertifikalandırıyoruz. Şu anda klima bataryalarımız ve enerji alanına verdiğimiz Kuru Soğutucular
Eurovent sertifikalıdır. Gıda alanına yönelik ürettiğimiz Buharlaştırıcılar (Evaporatörler) ile Yoğuşturucular
(Kondenserler) ise sertifika sürecindedir. Geçen ay Friterm olarak, basınçlı ekipmanlar olarak nitelendirilebilecek
ürünler ve ekipmanlar için ASME U-Stamp sürecini de başarıyla tamamladık. Temmuz 2019 itibarıyla da Kuru
Soğutucularımız için ATEX sertifikası aldık. Üretimde kullandığımız malzemelerde çeşitliliği (borularda bakır,
alüminyum, paslanmaz ve karbon çeliği ile kanatlarda alüminyum, bakır, karbon çeliği ve paslanmaz) artırarak
tüm kullanım alanlarına hitap eden uzun ömürlü, ekonomik işletme maliyetleri için enerji verimliliği yüksek
ürünlere odaklanmış durumdayız. Hesap edilebilirlik açısından yazılımlarımız dünyada kabul edilen en iyi
yazılımlar arasına girmiştir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken doğaya karşı sorumluluğumuzun da her zaman
bilincinde olmaya gayret ediyoruz. Dünyayı yok etmeden, doğa dostu bir sanayi kurmak mümkündür. Enerjimizi
doğru kullanıp, geleceğimizi kendi ellerimize alabiliriz” dedi. Yaklaşan ISK-SODEX fuarıyla ilgili heyecanlı
olduklarını belirten Can, “Sektörümüzün en önemli fuarı yaklaşırken elbette heyecanlıyız ziyaretçilerimiz
standımızda ürünlerimizi yakından inceleme fırsatı bulacaklar” diye konuştu.
Mitsubishi Electric
Dünya Tasarruf Günü’nde Sürdürülebilir Dünya için Enerji Tasarrufunun Önemine Dikkat Çekti
Gelecek nesillerin azalan enerji kaynakları ve küresel iklim
değişikliğinden en az ölçüde etkilenmeleri için doğal kaynakların
tasarruflu bir şekilde kullanılması ve çevreyi korumaya yönelik
önlemler gün geçtikte daha da önemli hale geliyor. İleri
teknolojisini dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini
artırmak ve sürdürülebilir dünya hedefine katkı sağlamak için
kullanan Mitsubishi Electric, tüm faaliyetlerini “küresel ve
önde gelen çevre dostu” bir şirket olma ilkesi doğrultusunda
şekillendiriyor. Enerjinin tasarruf bilinci çerçevesinde
tüketilmesini sağlamak için kutlanan 31 Ekim Dünya Tasarruf
Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Mitsubishi Electric
Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, “Özellikle sanayide enerji
kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Konutlar,
ofisler ve kamuya açık tüm büyük projelerde tüketilen enerjiden tasarruf edilmesi de büyük önem arz ediyor”
dedi.
Kaynakların verimli kullanımı kritik önem taşıyor
Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çerçevesinde
geliştirildiğinin altını çizen Saraçoğlu, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre dostu binalar, fabrikalar
ve altyapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için
iddialı bir çözüm ortağıyız” diyerek şu bilgileri aktardı: “Dünyada mevcut kaynakların en etkili ve verimli
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şekilde kullanılması gittikçe daha çok önem kazanıyor. Biz de Mitsubishi Electric olarak dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de ‘evden uzaya’ kadar hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde ileri teknoloji ile donatılmış, enerji verimli,
çevre ve kullanıcı dostu, uzun ömürlü ve akıllı ürün, sistem ve hizmetlerimizle öne çıkıyoruz. Otomasyon
çözümlerimizle sanayide ciddi oranda enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra dünyanın en derin batırma tüp
tüneline sahip Marmaray gibi hayatın içindeki projelere de enerji verimliliği alanında yüksek katma değer
sağlıyoruz. Markamızın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha
hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında; yapay
zeka teknolojileri ile donatılmış, A+++ enerji sınıfına ulaşan ve sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye
dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Mitsubishi
Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını
belirleme teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit salımını azaltıyoruz.”
Üretimden ve ürünlerden kaynaklanan CO2 emisyonları azaltılıyor
Mitsubishi Electric’in tüm faaliyetlerini çevre yönetimi konusundaki tutumunu ifade eden “Eco Changes”
(Eko Değişim) ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiğini belirten Saraçoğlu, “Enerji tasarrufuna yönelik yeni
nesil teknolojiler geliştirmeye devam ederek markamızın 100’üncü yıldönümü olan 2021 yılına kadar
ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit salımını 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan
karbondioksit salımını ise 1991 mali yılına göre yüzde 30’a varan oranda azaltmayı hedefliyoruz. Bu noktada
2019 Japon mali yılına (1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 dönemi) ilişkin Çevre Raporumuz, hedeflerimize ulaşma
yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor. Raporlama yılında, Mitsubishi Electric üretim tesislerinde
yüksek verimlilik sağlayan ekipmanların kullanımı ve operasyonların revizyonu gibi tedbirler sayesinde
üretimden kaynaklanan toplam CO2 emisyonları 1.43 milyon ton hedefinin de altına inerek 1.3 milyon tona
düşürüldü. Pazarda kullanılan ürünlerden kaynaklanan CO2 emisyonları ise yüzde 36 düzeyinde azaltıldı. Gaz
devre kesicileri, servo motorlar ve büyük video sistemleri gibi ürünlerin boyutları ve ağırlıklarının azaltılması
sonucunda üretimdeki kaynak girdileri yüzde 45 oranında azaltıldı ve birim başına su tüketimi yüzde 23
oranında düşürüldü” diyerek sözlerini tamamladı.
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