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Basın Bülteni  

ista, Avrupa Parlamentosu Enerji Çözümleri platformu üyesi 
oldu.  
 

Essen/Brüksel, 31 Ocak 2017. ista, Brüksel de  Avrupa Parlamentosu Enerji 

Çözümleri platformunun yeni üyesi oldu. “Enerji Çözümleri” nin amacı 

Avrupa Birliği parlamenterleri ve endüstri temsilcileri arasındaki diyalogla  

Avrupa Enerji Birliği için bütünsel çözümler bulmaktır. ista, enerji verimliliği 

hizmet sağlayıcısı olarak yapı sektöründeki tecrübeleri ile katkıda 

bulunacaktır. 

 

ista nın CEO su Thomas Zinnöcker  konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları 

söyledi: “Enerji verimliliği, sürdürülebilir Avrupa enerji politikasının önemli ayağıdır. 

Binalar Avrupa Birliğindeki toplam enerji tüketiminin %40 ını harcar. Konut 

sektöründe ısınma ve sıcak su temini için kullanılan enerji ise toplam enerjinin %85 

idir. Avrupa Birliğinde 218 Milyon konut olduğunu düşünecek olursak tasarruf 

potansiyeli çok büyüktür. Daire sakinlerinin davranışlarındaki en ufak değişiklik bile 

binalardaki enerji verimliliğini ciddi miktarda artırabilir ve bu sayede küresel iklim 

değişikliğine önemli katkıda bulunabilir. Ancak, bunun çalışması için daire 

sakinlerinin, enerji tüketimleri ve maliyetleri hakkında yeterli ve şeffaf bilgi 

edinmeleri çok önemlidir. Burada soru yenilikçi, sürdürülebilir ve hepsinden öte 

düşük maliyetli çözümler geliştirilmesindedir. Enerji Çözümleri bunun için en doğru 

platformdur.”   

 

Avrupa Parlamentosu Endüstri ve Enerji komitesi başkan yardımcısı Morten Helveg 

Petersen ise : “Bizler ista nın “Enerji Çözümleri” nin bir üyesi olmasından çok 

memnunuz. ista, enerji verimliliği alanında kayda değer deneyimlere sahiptir.” 

şeklinde konuştu. 

“Enerji Çözümleri” nin diğer üyeleri ise Danfoss,EDF,GE,Grundfos, 

Microsoft,Siemens ve Vestas a-oldu. 

 

ista Hakkında 

ista binalarda enerji verimliliğini artıran en önemli firmalardan biridir. Ürünlerimiz ve 

sunduğumuz hizmetlerle enerji, CO2 salınımı ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı 
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oluyoruz. ista, özellikle merkezi sistemle ısıtılan binalarda ve ticari yapılarda 

bireysel tüketimlerin ölçülmesinde ve tüketimlerin şeffaf görsellikte yayınlanması 

konusunda uzmandır. Bu amaçla son teknolojiye sahip cihazlardan 

yararlanmaktayız. Bunların içinde radyo frekans teknolojisine sahip payölçer, su 

sayacı, ısı sayacı (kalorimetre) gibi cihazlar kullanmaktayız. Şirket 24 ülkede 

yaklaşık 5.100 kişiyi istihdam etmekte olup 12 milyonun üzerinde birim (daire ve 

ticari mülk) için düzenli hizmet sağlamaktadır. 2015 yılında, ista Grubunun kayıtlı 

satışları 810.4 milyon EURO’dur. Daha fazla bilgi için bkz. www.ista.com 

 

Daha fazla bilgi için aşağıdakilerle temas kurabilirsiniz: 
ista International GmbH   
Corporate Communications & Public Affairs 
 
Dr Mirko-Alexander Kahre 
Tel.: +49 (0) 201 459 3281 
E-mail: Mirko-Alexander.Kahre@ista.com 
Dr Torben Pfau 
Tel.: +49 (0) 201 459 3725 
E-mail: Torben.Pfau@ista.com 

http://www.ista.com/

