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Değerli Üyelerimiz,

2020 sonbaharı, COVID-19 salgınının birçok ülkede ikinci dalgayı yaşamaya başlaması 
ve günlük vaka sayılarındaki hızlı artışıyla başladı. Ancak Kasım ayında aşılarla ilgili 
umut verici gelişmeler yaşanmış olsa da Corona virüsü aşısının nakliyesi, bozulmadan 
gerekli hastane, klinik  ve mercilere ulaştırılması şu anda en önemli ve güncel 
konulardan birisi. 

Corona virüsü aşısının bozulmadan taşınabilmesinin kritik bir önemi olduğunu belirten 
uzmanlar bu aşının içeriği gereği çok daha soğukta tutulması gerektiğini vurguluyor. 
Aşıların da üretiminden, uygulanacağı son noktaya kadar soğuk bir tedarik zincirinde 
taşınması gerekiyor. Belli derecenin altındakı sıcaklıklarda aşılar etkinliğini yitirebiliyor. 

İklimlendirme sektörü ise aşının taşınması ve saklanması konusunda çalışmalarını sürdürüyor, dış ve iç lojistik 
esnasında soğuk zincirin kırılmaması için gerekli donanımların sağlamaya çalışıyor. Ülkemizde ve yurt dışında 
-80 derecede soğuk muhafaza cihazı ve deposu üretimi yapabilecek alt yapıya sahip olan dernek üyelerimiz 
olduğu gibi sektörümüzde de birçok üretici firmamız olması sektörümüzün bu konuda hızlı yol alabileceğini 
gözler önüne seriyor. 

Tüm bu çalışmalar doğrultusunda salgın süreci ile ilgili çalışmalar hızla devam ederken İzmir’de yaşanan 
deprem hepimizi derinden etkiledi. Depremin yaraları yavaş yavaş sarılıp hayatlarımız normale dönerken 
pandemi sürecinde uzaktan eğitim almak zorunda kalan ihtiyaç sahibi olan çocuklarımızın orta ve uzun 
vadede eğitim ve öğretimlerine destek olmak için ESSİAD üyelerinin bağışladığı tabletler Bayraklı ve Bornova 
Belediye Başkanlarına teslim edildi. Amacımız öğrencilerimizin eğitimlerinde herhangi bir kesinti olmadan 
onların kendilerini mutlu ve eğitime hazır hissetmeleriydi. Tek yürek olup farklılıkları unutarak birlik ve 
beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşadığımız zorlu günlerdeki dayanışmanın ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha gördük.

Çünkü hayatımızda yaşanan her şeye karşı her zaman bir umudun olduğunu ve birlikten kuvvet doğacağını 
biliyoruz. Gelecek günlerin güzellikleri beraberinde getireceğini düşünerek sektörümüz ve ülkemiz için 
yaşanacak olan gelişmeleri umutla beklemeye devam edelim.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere,

Saygılarımla,

Kemal YANIK
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 

Ö n s ö z
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ESSİAD tarafından, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de gerçekleşen 
depremden etkilenen ve pandemi sürecinde uzaktan eğitim almak 
zorunda kalan ihtiyaç sahibi olan çocuklarımızın orta ve uzun vadede 
eğitim ve öğretimlerine destek olmak için ESSİAD üyelerinin bağışladığı 
tabletler ilgililere teslim edildi. 

ESSİAD üyelerinden temin edilen ve 19 Kasım 2020 tarihinde ESSİAD 
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, Yönetim Kurulu Başkanı 
Güray KORUN, Genel Sekreter Can İŞBİLEN ve Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi A. Sait GÜRSÖZ’ün katılımları ile gerçekleştirilen ziyaretler doğrultusunda 50 adet tablet Bayraklı 
Belediye Başkanı Serdar SANDAL’a, 50 adet tablet ise Bornova Belediye Başkanı Mustafa İDUĞ’a teslim edildi.
 
İzmir’in depremle ilgili son durumu, kentsel dönüşüm projelerinde gelinen nokta ile depremden etkilenen 
vatandaşların konut ihtiyacının giderilmesi hakkında gerçekleştirilen görüşmelerde eğitimin ülkenin geleceği 
için çok önemli olduğu ifade edilerek ESSİAD olarak yaşanan bu zor günlerde özellikle geleceğimiz olan 
çocuklarımıza destek olunması gerektiği vurgulandı.

ESSİAD Üyelerinden Öğrencilere Tablet Desteği

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL ile birlikte...

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İDUĞ ile birlikte...

Bornova Belediyesi web sitesinde yayınlanan ziyaret ve tablet desteği haberine link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

https://bornova.bel.tr/2020/11/19/bornovada-hedef-5-bin-tablet/
https://bornova.bel.tr/2020/11/19/bornovada-hedef-5-bin-tablet/
https://bornova.bel.tr/2020/11/19/bornovada-hedef-5-bin-tablet/
https://bornova.bel.tr/2020/11/19/bornovada-hedef-5-bin-tablet/
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Kasım ayında doğan;

Cihan ÇANGARLI / Aera
Erkan ATİK / Argemsan
Özen OSMANOĞLU / DK Müh.
Savaş ŞİMŞEK / Ay-Pas
Serli SINANOĞLU / Karyer
Yakup OSMANOĞLU / Delta Klima
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Alper AYÇELEP 
ve Muhasebe ve Finans Sorumlumuz Elif 
KOÇYİĞİT'in 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, 12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantımızda 
alınan karar gereği; yıllık aidat ödemelerinin 31 Aralık 2020 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.

Dernek merkezimizden detaylı bilgi alabileceğinizi hatırlatır, 2020 yılının üyelerimize, sektör firmalarımıza 
güzel günler getirmesini dileriz.

• Havale ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz için banka bilgilerimiz: 
      TEB Manavkuyu Şubesi TR520003200035600000337481

• 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.

Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r
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Kaliteli Mesleki Eğitim ile Sanayiye Nitelikli İşgücü Yetiştiriliyor
Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü proje 
kapsamında, Argemsan Eğitim Teknolojileri, BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin 8 mesleki eğitim 
atölyesinin kurulumunu gerçekleştirdi. Atölye kurulan meslek alanları: Mekanik, Fabrika Otomasyon, Metal, 
Makine, Bilişim, Endüstriyel Otomasyon, Elektrik ve Yenilenebilir Enerji.

Kurulan atölyelerde verilecek mesleki eğitimlerden; Balıkesir mesleki ve teknik eğitim kurumları, Balıkesir 
Üniversitesi, organize sanayi firmaları faydalanabilecek. Kurulan merkez, ilimizde nitelikli işgücünün 
yetişmesini sağlarken, mevcut işgücünün niteliğinin artırılması için de aktif olarak faaliyet gösterecek.
Argemsan, ürettiği eğitim setlerinin yanında geniş tedarik ağı ile birçok mesleki alanda eğitim atölyeleri 
kurabilmektedir. Mesleki eğitim, mühendislik eğitimi, savunma sanayi ve özel sektör firmalarının deney test 
çalışmaları için Argemsan faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

25 Kasım 2020 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç YAPAN, 
Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA ve İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL'in katılımları ile ESSİAD Üyelerinden 
Akmaks firma sahibi M. Akif KOCAOĞLAN ve Buzçelik Fabrika Müdürü E. Burak GEZEN'in katılımları ile 
çevirimiçi toplantı gerçekleştirildi. İlgili toplantılarda ESSİAD faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında 
üyelere bilgi aktarımında bulunularak pandemi sürecinde iklimlendirme sektörünün mevcut durumu ve 2021 
yılı beklentileri ile ilgili değerlendirilmelerde bulundu. 

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile Çevirimiçi Buluşuyor

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri 
Akmaks Firma Sahibi M. Akif KOCAOĞLAN

ile birlikte...

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri 
Buzçelik Fabrika Müdürü E. Burak GEZEN

 ile birlikte...
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Yaşanan zorlu süreçte tüm dünyanın gündemi olan 
COVID-19 aşısının son aşamaya gelmesini takiben 
Öztaş Demir Çelik, hiçbir dış kaynağa gereksinim 
duymadan, tamamen yerli ve milli bir marka olan 
COOLERMED eksi 86 Ultra Derin Dondurucu ile hayati 
önem taşıyan COVID-19 aşısının soğuk zincir dağıtımı 
ve muhafazası konusundaki çalışmalarını tamamladı.

Sürekli gelişim ve büyüme vizyonu ile 1980 yılında 
Manisa’da faaliyetlerine başlayan Öztaş, 2016 yılı 
itibari ile COOLERMED markasıyla sağlık sektörüne 
yönelik soğutucular üretmeye başladı.

2019 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Merkezi’nin (Teknokent) AR-GE laboratuvarlarında 14 kişilik inovasyon 
ekibi ile yerli ve milli ultra derin dondurucu ailesini yaratan Öztaş, 
bu ailenin en iddialı modellerinden biri de olan eksi 86 ultra derin 
dondurucuları üretiyor.

Tıpta kök hücre, tüp bebek uygulamaları, plazma ürünleri ve kan 
bankacılığı gibi alanlarda kullanılan eksi 86 ultra derin dondurucular, 
2020 yıl sonu itibariyle numune üretim sürecini tamamladı. 

COOLERMED eksi 86 ultra derin dondurucuyu yılda 15.000 adet üretilebilecek 
kapasiteye sahip. İnsanlık tarihi için önemli bir dönüm noktası olacak COVID-19 
aşısının muhafaza edilmesini mümkün kılan COOLERMED LWF670 ile birçok noktada 
aşı istasyonları kurmak mümkün olacak. LWF 670, klasik soğutma sistemine göre 
çok daha verimli bir soğutma performansı sağlayan raftan soğutma sistemine 
sahip olan COOLERMED ile ürünler ısı transferi ile doğrudan raftan soğutulur. Dolap 
kapağının içinde bulunan ekstra kapaklar, dolap açıldığında sadece ihtiyaç duyulan 
rafın kapağının açılmasını, diğer rafların ısı kaybına uğramamasını sağlar.

Özel kapı kolu tasarımı ve 
çift conta sistemi sayesinde 
maksimum sızdırmazlık 
sağlayan ve opsiyonel olarak 
sunulan karbondioksit 
besleme ünitesi sayesinde 
herhangi bir enerji kesintisinde 
ürünlerin bir süre daha güvenli soğukluk derecesini 
muhafazasını sağlar, verileri 72 saat saklar. Eksi 86 
ultra derin donduruculara wi-fi ile uzaktan erişim 
sağlanarak sıcaklık değişimleri takip edilir. Özel yazılımı 
sayesinde, verilere üzerindeki yazıcı ve mobil iletişim 
ile erişilebilir.

Coolermed' den COVID-19 Aşısı için Soğuk Zincir ve Muhafaza Hamlesi
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Katar Türkiye’ye, ACS Klima Katar’a Yatırım Yapıyor

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

ACS Klima’nın Katarlı iş ortağı Al Malki Group ile olan 
yatırımı AMCO (Arabian Air Conditioning Manufacturing 
Company), 2020 yılında Katar’ın başkenti Doha’da 
faaliyetlerine başladı. 6000 m2’lik bir alana kurulan AMCO, 
ACS Klima’nın global markası olan CLIMACS cihazlarını 
Ortadoğu için üretiyor.

Ortadoğu’nun mekanik, elektrik ve inşaat sektörlerinde 
20 yıldan fazla tecrübeye sahip olan Al Malki Group, 2016 
Katar (inşaat sektörü) alt yüklenici ödülü’nün yanı sıra, 
“2016 TOP 25 MEP Contractors” listesinde ikinci sırada 
yer almıştır. Toplamda 3 üretim tesisi ile yıllık 1.670.000 

m2 hava kanalı üretimine sahip öncü bir üretici olan Al Malki Group Holding bünyesinde 12 ayrı firma bulunuyor.

Katar’da  çok kısa sürede 80’den fazla proje tamamlayan ve 500’den fazla aktif çalışan cihazı bulunan ACS 
Klima’nın Katar’daki Newport Projesi, US Air Base, Design and Build of Mixed Use Office, Amiri Guard Buildings 
ve Katar’ın en büyük Telekom firması olan Ooredoo Telekom, başarılı projeleri arasında yer alıyor.

ACS Klima İhracatla Büyüyor

2019 yılı başından itibaren artan ihracat kapasitesi şuan %80 seviyelerine ulaşan ACS Klima, 2020 yılında 
Katar’da faaliyete giren ikinci fabrikası AMCO ile Avrupa’dan sonra Ortadoğu pazarında da büyümeyi hedefliyor.

20’den fazla distribütörü ile 40’dan fazla ülkeye satışları devam eden ACS Klima’nın başarıyla tamamlanan 
önemli projeleri arasında, Pakistan - Reckitt Benckiser fabrikası, Libya - Al Jazeera Media Network Binası, 
Pakistan - Fanavar Mobtaker Biotech İlaç Fabrikası, Kuveyt – Inayah Hastanesi, İran - KZP Pharma İlaç 
Fabrikası yer alıyor. 

ACS Klima'nın yurt dışı pazarlarındaki yatırımları ve 
girişimleri hızla devam ediyor. ACS Klima’nın 500 kw 
soğutma kapasitesine sahip Rooftop cihazı, Birleşik 
Arap Emirlikleri - Dubai Sharjah Üniversitesi için özel 
olarak üretildi. Tüm performans testleri ACS Klima’nın 
fabrikasında tamamlanarak Dubai için özel olarak 
ESMA Belgesi alındı.

Yurt içi Projelerde ACS imzası

Yurt dışının yanı sıra Türkiye içerisinde, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi , Hatay Expo Kompleksi, 
Gebze ve Giresun Tübitak AR-GE Binaları, Giresun Stadyum bu yıl içerisinde hizmet verilen projelere örnek 
gösterilebilir.



8 01/11/2020 - 30/11/2020 • Sayı: 105

e-bülten
e s s i a d

Başarır Soğutma, Akıllı Soğutma Sistemleri ile Hizmet Gamını Genişletiyor

ISK-SODEX Fuarı’na Katılım için Geç Kalmayın!

35 yılı aşkın süredir endüstriyel soğutma sektöründe 
faaliyet gösteren Başarır Soğutma, değişen yaşam 
stilleri ve artan enerji tasarrufu taleplerine yönelik akıllı 
algoritmaya sahip kontrol cihazları ile daha verimli 
soğutma sistemleri sunmaya devam ediyor.

Standart merkezi sistemler kurmaktan öte akıllı 
algoritmaya sahip kontrol cihazları ile verimli soğutma 
sağladıklarını söyleyen Başarır Soğutma Genel Müdürü 
Fehim YARAŞIKLI, ‘’sisteme entegre ettiğimiz PLC 
(Programmable Logic Controller) sistemi ile merkezi 
sistemde bulunan tüm kompresörleri kontrol altına 
alabiliyor, bu teknoloji ile sistemdeki kompresörlerin 

kademeli olarak start almasını ve ihtiyaç duyduğu soğutma derecesine kademeli olarak ulaşmasını sağlıyoruz. 
Bu sayede sistem dereceleri doyum noktasına ulaştığında sabit soğutma derecesinde çalışma rejimine devam 
ederek kompresör ve fanların sürekli çalışmasını engellemiş oluyoruz. Bu teknoloji ile bir yandan %60’a varan 
enerji tasarrufu sağlarken, bir yandan da her bir kompresörün "Eşit Yaşlanmasını" da sağlayarak meydana 
gelebilecek kompresör arızalarının da büyük oranda azalmasını sağlamayı hedefliyoruz.’’ dedi.

Kurulan her sistemin farklı kapasiteler ve farklı istekler barındırması sebebiyle sürekli bir gelişimi de 
beraberinde getirdiğini vurgulayan Başarır Soğutma Genel Müdürü Fehim YARAŞIKLI, yurt içi piyasada 
kurulmuş tesislerden gelen başarılı sonuçların özellikle birçok entegre tesisin ilgisini çektiğini ve talebin her 
geçen gün arttığını belirterek yurt dışı pazarlara açılmak için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

Uluslararası “ISK-SODEX”, HVAC&R, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su 
Arıtma, Yangın, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı, 29 Eylül – 2 
Ekim 2021’de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 15. kez düzenlenecek.

Deutsche Messe’nin Türkiye iştiraki Hannover Messe Sodeks Fuarcılık 
tarafından organize edilen ISK-SODEX Fuarı 2021’de ISKAV, DOSİDER, 
İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB 
işbirliğiyle Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 

2019 yılında 106 ülkeden 85.371 sektör profesyoneli ziyaretçiyi, 
44.803,75 m2 net stand alanında katılımcısı ile buluşturan ISK-SODEX 
Fuarı, bir sonraki versiyonu olan ISK-SODEX 2021 için satışlarına devam ediyor. Siz de sınırlı sayıda kalan 
alanın satışı için ivedilikle fuar satış ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Fuarın uluslararası yapısına katkı sağlayacak olan B2B İkili İş Görüşmeleri, sektöre damga vuran bir ticaret 
hacminin yaratılmasını sağlayacak. Ek olarak, Ustalar Ligi ve ISK-SODEX Konferansları gibi önemli etkinlikleri 
de içinde barındıran ISK-SODEX Fuarı, 2021 yılında da fuarın yanı sıra düzenlenecek etkinliklerinin kapsamını 
genişletecek ve sektörün nabzını tutmaya devam edecek.

Katılımcı firmalarına ürünleri ile ilgili tanıtım yapma fırsatı veren Forum Alanı ise katılımcılarımız tarafından 
geliştirilecek konuları ile düzenlenmeye devam edecek.
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HVAC&R sektörünün lider firmalarını aynı çatı altında toplayarak düzenleneceği 4 gün boyunca büyük ilgi 
görecek olan ISK-SODEX 2021’de yerinizi almak için ISK-SODEX Fuarı satış ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

ISK-SODEX Satış Ekibi

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

İSİB, 2020’nin Son Sanal Heyet Organizasyonunu Kolombiya’ya Yapıyor 

Y. Toros UTKU
toros.utku@hf-turkey.com
+90 212 334 69 63

Emre ÇİÇEKCİ
emre.cicekci@hf-turkey.com 
+90 212 334 69 51

Doğacan SİLİVRİ
dogacansilivri@sodex.com.tr
+90 212 334 69 47

Kenan KOLÇAK
kenankolcak@sodex.com.tr
+90 212 334 69 97

Fuar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) yılın son sanal heyet organizasyonunu 
1-4 Aralık 2020 tarihleri arasında Kolombiya’ya düzenliyor. 

Kolombiya Sanal Heyet organizasyonuna Türkiye’den 25 firma katılacak. Sanal heyet 
organizasyonuna katılan firmalar ısıtma, soğutma, tesisat, havalandırma ve klima 
ürün grupları ile heyete iştirak edecek.  

Kolombiya Sanal Heyet Organizasyonu, 30 Kasım 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, Bogota Ticaret Müşaviri Türker Kocamış, İSİB Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat BAKANAY ile heyet katılımcısı firmaların 
temsilcilerinin katılacağı bir bilgilendirme toplantısı ile başlayacak. 01-02-03 ve 04 Aralık 2020 tarihlerinde 
ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği toplantılar 40'ar dakika olarak planlanıyor.  Zoom programı üzerinden 
yapılacak görüşmelerde her bir firmaların minimum 8 ilâ 10 iş görüşmesi gerçekleştirmesi hedefleniyor. 

Kazakistan, Katar, Ukrayna sanal heyet organizasyonları ile ihracatçılarımızın pandemi döneminde 
ticaretlerine değer kattıklarını ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, şunları ifade etti: 
“İSİB olarak geçtiğimiz üç ayda  hedef pazar olarak gördüğümüz Kazakistan, Katar ve Ukrayna’ya üç sanal 
heyet organizasyonu yaptık. İhracatçılarımız 500’ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi ve üye firmalarımız 
ihracata dönüşecek birçok bağlantı sağladı. 2020 yılını Kolombiya ile kapatıyoruz. Kolombiya’ya 2019 Nisan 
ayında fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz ticari heyet organizasyonunda ciddi geri dönüşler almıştık. O nedenle 
Kolombiya bu sene öncelik verdiğimiz ülkelerden biri oldu.  Her sene yaklaşık 1,46 milyar dolar iklimlendirme 
sektörü ithalatı yapan Kolombiya, Türkiye için çok ciddi bir pazar. Özellikle tesisat tarafında etkin olduğumuz 
Kolombiya’da tüm ürün gruplarında pazar payımızı artırmak istiyoruz. İkili iş görüşmelerine katılımın maksimum 
düzeyde olması için Türk firmalarının talep ettiği sektörlerden bütün firmaları davet ettik. Dijital medya, yazılı 
basın ve diğer tanıtım mecralarında reklam faaliyetleri yürütüyoruz. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata 
dönmesi amacıyla toplantılar ardından da firmalarımıza desteğe devam edeceğiz.”

http://www.sodex.com.tr/tr
http://www.sodex.com.tr/tr
http://www.sodex.com.tr/tr
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Koronavirüs Aşısının Soğuk Muhafazası ve Taşınması, Aşıyı Bulmak Kadar Zor Değil

Chillventa eSpecial’da eurammon’un Sunumunda SOSİAD’ın UNIDO Projesi Anlatıldı

Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen deneysel koronavirüs aşısı, soğuk muhafaza ve nakliyesi konularında 
endişeyi de gündeme taşıdı. %90 koruma sağladığı açıklanan aşının saklanması ve dağıtımı konusunda mevcut 
olanakların yetersizliği karşısında, aşının dünya genelinde yaygın olarak kullanılabilmesinin yılları bulabileceği 
söyleniyor. Zira, söz konusu aşının -70°C, hatta daha düşük sıcaklıkta -80°C’de bulundurulması gerekiyor. 
Mevcut pek çok hastane ve medikal tesis, ultra düşük sıcaklıkta muhafaza olanaklarına sahip değil.

SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay KARAKUŞ, 
“Koronavirüs aşısının soğuk muhafazası ve taşınması, aşıyı 
bulmak kadar zor değil” diyor ve sözlerine şöyle devam 
ediyor: “COVID-19 pandemisi, hiçbir zaman olmadığı kadar, 
soğuk muhafaza ve bütünüyle soğuk zincirin önemini gözler 
önüne serdi. Dünya kritik bir dönemeçten geçiyor. Tüm 
insanlığı tehdit eden Koronavirüs, insanlığın hayatta kalma 
mücadelesindeki gereksinimleri gün yüzüne çıkarıyor. 
Soğutma sektörü profesyonelleri olarak, bu süreçte ciddi 
sorumluluklarımız olduğunu biliyoruz. Hayatta kalmak 

için gıda, insanlar için temel gereksinimdir, doğru ve sağlıklı beslenme için soğuk zincir çok önemlidir. Gıda 
için önemli olan soğuk zincir, içinde bulunduğumuz dönemde virüsü durduracak aşı çalışmaları için de hayati 
öneme sahiptir. Aşı çalışmalarında görev alan bilim insanları aşının sağlıklı koşullarda muhafazası ve taşınması 
için -80°C’nin sağlanması gerektiğini belirtiyor. Bunu sağlayabilmek, bazı zorluklarına rağmen şüphesiz ki 
teknik açıdan mümkündür ve COVID-19’dan kurtulmak için verilen mücadeleden daha zor değildir. Biz sektör 
olarak bu kadar önemli bir sorumluluğu taşıyabilecek yetkinlikte olduğumuzu ve bu sorumluluğu çok yüksek 
hassasiyetle yerine getirebileceğimizi biliyoruz. Temennimiz bu virüsün daha fazla insana zarar vermeden 
ve hayattan koparmadan durdurulmasıdır. İstenen bu kritik koşullar, vakit kaybetmeden alınacak yatırım 
kararları ile mümkün olabilir. Hali hazırda projelendirdiğimiz, hayata geçirdiğimiz tesislerde kullandığımız 
yeni ve yenilikçi teknolojiler, istenen kritik koşulları sağlamaya muktedirdir, sadece kaskad sistemler gibi 
genişletmelere ihtiyacı olacaktır. Bu ise; böylesi bir önem karşısında kabul edilebilir bir yatırım maliyeti farkı 
yaratabilir. Bu doğrultuda gereken yatırım kararlarının alınması ve hayata geçirilmesinde, SOSİAD ve tüm 
Türkiye soğutma sektörü olarak gerekli teknik desteği sunmaya, çalışmalara katılmaya hazırız. Temennimiz 
aşının başarılı olması ve hızlı bir şekilde virüsü durdurmasıdır. Derneğimiz ve sektörümüz adına tüm insanlığı 
gerekli önlemleri almaya, kurallara uymaya ve sabırlı olmaya davet ediyoruz.”

13-15 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenen 
Chillventa eSpecial 2020’nin etkinlik programında, 
14 Ekim’de, eurammon’un “F-gaz Kontrolü Konusunda Türkiye 
Deneyimi” başlıklı bir sunumu yer aldı. eurammon Yönetim 
Kurulu Başkanı Bernd KALTENBRUNNER’in moderatörlüğünü 
yaptığı oturumda, UNIDO temsilcisi Rodica Ella IVAn bir sunum 
gerçekleştirdi. Ivan, SOSİAD’ın yürütücülüğünde, 2019 yılı 
sonunda tamamlanan Demonstrasyon Projesi’nin detaylarına 
yer verdiği konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Türkiye'de MLF Çok Taraflı Fon (Multilateral Fund) tarafından finanse edilen ve HFC'lerin gelecekteki kademeli 
azaltma taahhütlerini etkileyen projeler gerçekleştirildi.
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1. Türkiye HCFC’lerin Kademeli Faz Düşümü Yönetim Planı (UNIDO – UNEP – 2012). Bu plan, 2012'de 68. 
Yürütme Komitesi Toplantısı tarafından onaylandı. Türkiye Hükümeti, HCFC tüketimini 2017 yılına kadar 
öngörülen hacmin %86,4'ü kadarını ve 2025'e kadar da %100’ünü azaltmayı taahhüt etti. (2019 yılında ulaşılan 
tüketim azaltımı, soğutma servis sektöründe referans değerin %98'ine ulaştı.
2. Türkiye'de ODS Alternatifleri Araştırması (UNIDO - 2014 - 2016). Bu çalışma da Çok Taraflı Fonun 80. 
Yürütme Komitesi tarafından onaylandı.

3. Kigali Değişikliği Projesi (UNIDO) için Eyleme Geçme Projesi. Montreal Protokolüne Kigali Değişikliğinin 
onaylanmasını desteklemek ve HFC'lerin kontrolüne yönelik erken uygulama eylemlerini başlatmak amacıyla 
geliştirilen proje, Kasım 2017'de 80 ExCom tarafından onaylandı.

2011 yılında Türkiye'nin HPMP (HCFC Phase-out Management Plan) Aşama I Projesi'ne yüksek öncelikli 
iki müdahale alanı dahil edildi: Sıfır GWP alternatiflerini göz önünde bulundurarak köpük sektöründe üretici 
ve kullanıcılar için HCFC'lerin tüketimini aşamalı olarak sonlandırmak. (Mümkün olan yerlerde artık HFC'ler 
kullanımının tercih edilmesi). Soğutma servis sektöründe HCFC-22 tüketiminin artan eğilimini ele almak. 
Proje, HCFC’lerin azaltım programı ile sinerji içinde HFC kontrolünü içeriyor. Yasal sistemle birlikte AB F-Gaz 
Düzenleme koşullarının tanıtımı (Hem HCFC'ler hem de HFC'ler kontrol sürecine uygulanabilirlik ile ele 
alınacak.) Farkındalığı artırmak ve düşük GWP'li soğutucu akışkanları teşvik etmek için RAC sektöründe etkili 
tanıtım gerçekleştirmek. (0 GWP alternatifli çok sayıda pilot dönüşüm projesi dahil ve her pilot uygulama 
örneği için enerji verimliliği faydalarını gözeterek ele alınacak.)

Ulusal Koordinasyon çerçevesinde çalışmalar:

Türkiye'deki AB finansmanlı F-Gazları Projesi müdahalelerini MLF tarafından finanse edilen Etkinleştirme 
Faaliyetleri Projesi ile ilişkilendiriliyor.

HFC'lerin kontrolünün erken bir aşamada ele alınması, başlangıçta AB pazarına erişim için Türkiye'de öncelikli 
olması açısından ve Kigali Değişikliği (şu anda Parlamento tarafından değerlendiriliyor) için onay süreci 
açısından yararlı olmuştur.

Kigali Etkinleştirme Faaliyetleri Projesi'nin faaliyetleri, HFC'ler için lisanslama ve kota sistemi açısından yasal 
temeli güçlendiriyor.

2014-2016 döneminde MLF finansmanı ile yürütülen ODS Alternatifleri Anketi Projesi ve 2017-2018 
yıllarında HFC tüketimini ele alan Etkinleştirme Faaliyetleri Projesi kapsamında HFC veri toplama sürecinin 
tekrarlanması, piyasa tüketim tahminini ve potansiyel trendleri belirleyebilmeyi kolaylaştırmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Ozon Birimi çalışmaları, Türkiye çok önemli bir rol oynadı.
Proje faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda sahada ekip oluşturulması, uzmanlar ve yürütme ekipleri 
arasında doğrudan işbirliğinin sağlanması gerçekleşti.

Bağlantılı faaliyetlerin arka arkaya düzenlenmesi; örneğin, Kigali Değişikliği ile ilgili yasal istişarelerin ardından 
F-Gaz çalıştaylarının düzenlenmesi verimli oldu.

Çakışmalardan kaçınmak için bilgi paylaşmak ve projeleri yıllık çalışma planlarına dahil ederek ilişkilendirmek, 
izlenmesi doğru bir yoldu.

Her iki proje ile ilgili etkinliklere, çalıştaylara yerel teknik uzmanlar dahil edildi.

HPMP Projesi'nin düşük GWP’li pilot dönüşüm uygulamalarının bileşenleri ele alınarak, etkili biçimde 
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farkındalık yaratacak tanıtımı gerçekleşti. HPMP Aşama 1’in tanıtım bileşenleri, SOSİAD ile ortaklaşa bir dizi 
faaliyetle ele alındı. (Proje, Aralık 2019'a kadar tamamlandı.)

R-22'nin aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin ulusal bilinçlendirme kampanyası ve ilgili yasaklara ait 
bilgilendirme, alternatiflere ilişkin ulusal yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirildi. SOSİAD’ın yürütücülüğünde 
gerçekleşen Demonstrasyon Projesi’nde;

CO2 / NH3 soğuk oda kaskad sistemi dönüşümü, süpermarkette HCFC-22'den R-448A / R290 dönüşümü, 
R-123 chiller'in R-1233zd'ye dönüşümü gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç farklı 
ilde gerçekleşen pilot uygulamaların sonuçları, yine bu illerde düzenlenen tematik toplantılarla sektöre 
sunuldu. Toplantı programları çerçevesinde düzenlenen teknik gezilerde, sektör mensupları, pilot projeleri 
yerinde incelediler ve yetkilileri tarafından bilgilendirildiler. Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel Isınma 
Potansiyeline (GWP) Sahip Soğutkanlarının Teşvik Edilmesi İçin Pilot Çalışmaları da İçeren Demonstrasyon 
Projesi, Kıvanç ASLANTAŞ Koordinatörlüğünde ve Dr. Kadir İSA’nın Ekip Liderliğinde tamamlandı.

Proje detayları için: unido.sosiad.org.tr

Sunumun ardından soru-cevap kısmında, Türkiye’nin bu süreçteki performansı hakkında kanaati sorulan 
Rodica Ella IVAN, “Her ne kadar pazarda maliyet-fiyat baskısı olsa da düşük GWP’li soğutucu akışkanlara doğru 
yükselen bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile kamu kesimi arasında 
güçlü bir işbirliği var. SOSİAD bu alanda etkin biçimde faaliyet gösteriyor. Türkiye’de F-Gazlar konusundaki 
performansın başarılı olduğunu düşünmemiz için güçlü dayanaklar bulunuyor” dedi.

İSKİD “Okullarda Havalandırma Sistemleri ve Pandemi” Konulu Webinar Düzenledi

13 Kasım Cuma günü 15:00’te başlayan ve moderatörlüğünü 
İSKİD Merkezi İklimlendirme Komisyonu Üyesi Kerim 
GÜMRÜKÇÜLER’in yaptığı “Okullarda Havalandırma 
Sistemleri ve Pandemi” başlıklı webinar, İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ozan ATASOY’un “Pandemi Döneminde 
Örgütlü Çalışmanın Önemi” konulu açılış konuşmasıyla 
başladı. 

Webinarda sırasıyla Merkezi İklimlendirme Komisyonu 
Başkanı Süleyman KAVAS “Merkezi İklimlendirme 
Sistemlerinde Pandemi Tedbirleri”, FNP Mühendislik ve 
Müşavirlik Kurucu Ortağı Makine Mühendisi Filiz PEHLİVAN 
“Kapalı Alanlarda Hava Yolu ile Bulaşma ve Okullarda 
Havalandırma Sistemlerinin Önemi”, Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof. 
Dr. Pınar OKYAY “Doktor Gözüyle Pandemi Döneminde 

Okullar” ve UNESCO International School of London Öğretmen Dilek LİVANELİ “Okullarda Türkiye ve Dünyada 
Uygulamalar” konularında bilgiler içeren sunumları, katılımcılarla paylaştılar.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan ATASOY pandemiyle birlikte toplumda iç hava kalitesi konusunda bir 
farkındalık oluştuğunun altını çizdi. İSKİD olarak iç hava kalitesinin öneminin topluma anlatılması için iletişim 
çalışmalarına başladıklarını ve bu kapsamda havandegissin.org sitesini açtıklarını söyledi. Okullarda iç hava 
kalitesinin çocukların öğrenme süreçleri ve sağlıkları üzerinde önemli etkileri olduğunu ve webinarın bu 
konuya katkı sağlaması amacıyla organize edildiğini sözlerine ekledi.

http://unido.sosiad.org.tr
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ISKAV Olağan Genel Kurulu Toplantısı Yapıldı

ISKAV Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Kasım 2020 
tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Mütevelli Heyeti 
Başkanı Ersin GÖKBUDAK’ın toplantıyı açmasına istinaden, 
Başkan Yardımcılığına Mustafa ARSLANCAN, Sekreterliğine 
Ayça EROĞLU, oybirliği ile seçildi. 

2020 yılı faaliyetleri, 2021 yılına ait çalışma programı ve 
bütçe oylanarak oybirliği ile kabul edildiği toplantıda Bütçe 

Yönetmeliği ve Personel Yönetmeliği'nin de görüşülerek kabulünün ardından komisyon faaliyetlerine dair 
sunumlar yapıldı.

Başkanlık görevini üstlendiği BIM Komisyonu faaliyetlerini sunan Cem SAVCI, konuşmasında özellikle şu 
detayların altını çizdi: “BIM Kütüphanesi kurulması konusunda ProdBIM firmasıyla yaptığımız görüşmeler 
neticesinde ISKAV-ProdBIM ortaklığı, ISKAV’ın ProdBIM Türkiye operatörü olması kararıyla imzalandı. ProdBIM 
Türkçe arayüzünün hazırlanması ile ilgili çalışmalara başladık. PIM (Product Information Management) kısmı 
için de Türkçe arayüz hazırlanması, bir sonraki adım olarak gündemimizde. ProdBIM için ayrıca Türkiye 
lansmanı planlıyoruz. Oluşturduğumuz danışman havuzunu genişletmemiz gerekiyor. Süreç içinde BIM 
farkındalığının artması ile birlikte bu havuz da gelişecektir.2021 Haziran’ında İzmir’de gerçekleşmesi planlanan 
TESKON+SODEX 15.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde BIM oturumu yapılacak.”

Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu faaliyetlerini sunan Komisyon Başkanı Turgay YAY, 15. ve çevrimiçi 
gerçekleştirilen 16. Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansı hakkında bilgi verdi, Yıldız Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği İklimlendirme Dalı öğrencilerine yönelik burs programı kapsamında 2018-2019 öğrenim 
döneminde 9 öğrenciye burs verildiğini söyledi. Yay, 2020-2021 döneminde de bu bursa başvuruda bulunan 
10 öğrenciye, altı firma tarafından burs verileceğini sözlerine ekleyerek, gerçekleştirilen eğitim çalışmaları 
hakkında bazı detayları aktardı, konuşmasında planlanan eğitimler hakkında şu başlıklara yer verdi: “4 Aralık’ta 
F-Gaz Sınavına Hazırlık Eğitimi ve 9 Aralıkta TAD Teknisyenlerine Yönelik 2.Dönem Eğitimi çevrimiçi olarak 
yapılacak. HAVARYUM İç Hava Kalitesi Sertifika Programı için Denetçi Eğitimi çalışmaları başladı, eğitimin 
Ocak ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor.”

Etik Değerler Komisyonu çalışmalarını Başkanı Ozan ATASOY sundu. İklimlendirme Sektörü Etik Kodları ile 
ilgili çalışmanın tamamlandığını, sektöre 4 Kasım’da çevrimiçi bir toplantıyla sunulduğunu, yaygınlaşmasını, 
benimsenmesini sağlayacak çalışmaların planlandığını söyleyen Atasoy, yenilenen Etik Değerler Logosunu 
katılımcılara takdim etti.

Başkanı olduğu Fonksiyon Test Ayar Kontrol Komisyonu’nun çalışmalarını özetleyen İsmet MURA, TAD 
Mühendis ve Teknisyen Sertifika Programının devam ettiğini, şu ana dek 29 mühendis ve bir teknisyenin 
sertifikalı olarak faaliyet göstermekte olduğunu söyledi. TAD Tanıtım Web Seminerlerinin devam edeceğini 

Webinar’da COVID-19  sürecinde sektörde alınan tedbirlere ilgili bilgileri paylaşan Merkezi İklimlendirme 
Komisyonu Başkanı Süleyman KAVAS, COVID-19 sürecinde sektörümüzde alınan öncelikli tedbir havalandırma 
cihazlarının %100 taze hava ile çalıştırılması oldu. Cihazların hava debileri arttırılarak mahallere daha fazla 
taze hava verilmesi sağlandı. Klima santrallerinde kullanılan filtrelerde iyileştirmeler yapıldı, konfor klima 
santrallerinin bir kısmında dahi hepa filtre kullanımına geçildi, filtre ve cihaz bakımları bu süreçte arttırıldı 
bilgisini paylaştı. Webinar katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

Webinar videosunu izlemek için tıklayınız.

https://iskid.org.tr/tanitim-ve-etkinlik-videolari/
https://iskid.org.tr/tanitim-ve-etkinlik-videolari/
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ve yakın zamanda TAD El Kitabının, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayına hazır olacağını hatırlatan Mura, FTK 
Komisyonu’nun stratejik hedefleri üzerinde durdu.

Sanayide Enerji Verimliliği Komisyonu Başkanı Cafer ÜNLÜ, “Sanayide enerji verimliliği analizleri yaparak 
iyileştirme önerileri içeren rapor hazırlama” misyonunu taşıyan Komisyon’un Pharmavision firmasından 
gelen talebi değerlendirerek gereken çalışmayı gerçekleştirdiklerini ve neticesinde firmadan oldukça olumlu 
geri dönüşler alındığını belirtti. 

Yayın Komisyonu Faaliyetlerini, Başkanı Metin Duruk sundu. ISKAV Yayınlarından Sıcak Su Kazanları ve 
Bireysel ve Değişken Debili (VRF) Klima Sistemleri kitaplarının güncellenerek yenilenen baskılarının hazırlık 
aşamalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Duruk, FTK Komisyonu tarafından hazırlanan Test 
Ayar ve Dengeleme Prosedürleri El Kitabı’nın da Türkçe versiyonunun basıma hazır hale geldiğini, İngilizce 
versiyonunun İSİB sponsorluğunda basılacağını belirtti.

Yeni Projeler Komisyonu Başkanı Çağdan YILMAZ, Komisyon faaliyetlerinde; AB/Bakanlık/Kalkınma Ajansı 
hibe programlarının takibi, Vakfın ulusal ve uluslararası tanıtımı çalışmaları ve Vakfın dijitalleşmesi başlıkları 
üzerinde durdu. Yılmaz, “ISKAV’ın bugüne kadar yaptığı çalışmaları dijital ortamda bir araya getirmek istiyoruz. 
Bunun için bir bütçe çalışması yaparak Yönetim Kurulu’na sunduk. Komisyon çalışmalarımızın tanıtım faaliyetleri 
ile ilgili olarak PR Çalışma Grubu kurduk. Sarven ÇİLİNGİROĞLU Başkanlığında çalışmalarına başlayan 
Grubumuz, web site İngilizce dil seçeneği kurgulanması, kurumsal tanıtım filminin hazırlanması, 25.kuruluş 
yılımızla ilgili lansman kapsamındaki çalışmaların belirlenmesi ve icrası, Vakfımız ve Komisyonlarımızın 
faaliyetleri hakkında etkin farkındalık yaratacak basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütmesini üstlenecek.

KAİSDK Kapalı Alanların İklimlendirme Sistemlerini Denetleme Komitesi çalışmalarını sunan Komisyon 
Başkanı Sarven ÇİLİNGİROĞLU, HAVARYUM Kapalı Alanların iklimlendirme sistemlerinde alınması gereken 
tedbirlerin uygulamasını denetleyerek uygunluğunu belgelendirecek sertifikasyon programını tanıttı. 
Çilingiroğlu HAVARYUM Sertifika Programının üç fazdan oluştuğunu söyledi, fazları şöyle tanıtladı: “Faz 1: 
Pandemi dönemi kapalı alanlar iklimlendirme sistemleri denetlenmesi, kontrolü, sertifikalandırılması, Faz 2: 
Normalleşen dönemde, kapalı alanlar iklimlendirme sistemleri denetlenmesi, kontrolü, sertifikalandırılması, 
Faz 3: İç hava kalitesi ölçüm ve değerlendirme sonuçlarının dijital platformda ve uygulamalarda (app) kamuya 
açık erişilebilirliğinin sağlanması.”

ISK-SODEX 2021 Fuarı konusunda bilgi veren ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET, fuara katılım 
kayıtlarının başarılı bir grafikle ilerlediğini, ISKAV’ın fuara yönelik toplantılarda koordinatör görevine devam 
ettiğini ve gereken desteğin sağlandığını belirtti.

ISKAV Olağan Genel Kurulu, yeni dönem için görüş, katkı ve temennilerin dile getirilmesiyle son buldu.

İSİB, Ocak- Kasım 2020 ihracat verilerini internet sitesinde yayınlamaya 
başladı. Ocak ayından itibaren aylık periyodlarda yer alan verilere 
www.isib.org.tr/raporlar/aylik-ihracat-verileri/ adresinden
ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca, ihracat verileri her ay düzenli olarak linkte yer alan bölümde 
yayınlanacaktır.

İSİB, Ocak-Kasım 2020 İhracat Verilerini Yayınladı

https://www.isib.org.tr/raporlar/aylik-ihracat-verileri/
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Marco BUONI, AREA Başkanlığına Yeniden Seçildi

REHVA Brüksel Zirvesi’nin Sunumları Yayınlandı

Marco BUONI, 2020-2022 dönemi için Avrupa Klima ve Soğutma 
Müteahhitleri Derneği AREA'nın başkanlığına yeniden seçildi. İtalyan 
ATF derneğinden Buoni'ye, başkan yardımcısı olarak Coen VAN 
DE SANDE katıldı. Sande, 1 Ocak 2020 tarihinde Hollanda NVKL 
Derneği’nin Direktörü oldu. Polonya KFCh'den Grzegorz MICHALSKI, 
Yunanistan HUFGAS'tan Thanos BIRIS ve Finlandiya FREA'dan Mika 
KAPANEN, AREA Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerine devam 
edecek. İrlanda Soğutma Enstitüsü Başkanı Seamus KERR, AREA 
saymanı oldu. 

3-6 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen binalar ve iç ortam kalitesi 
alanlarındaki en iyi uygulamaların ve en son trendlerin paylaşıldığı REHVA 
Brüksel Zirvesi’nin tüm sunumları yayında.

Zirvede Yapılan Sunumlar:
•Lidia Morawska, Binalar ve Biz: COVID-19'dan Öğrendiklerimiz ve Ne Değişecek
•Jarek Kurnitski, COVID-19 Pandemisinden Sonra Ortaya Çıkan HVAC Araştırma 
ve Teknoloji Trendleri
•Dr. Hywel Davies, COVID-19 Ortamında Binaların Güvenli Bir Şekilde Yeniden Kullanılması
•Atze Boerstra, Belirli Mekan Türleri için COVID-19 Vaka Çalışmaları
•Tarja Takki-Halttunen, COVID-19 Pandemisi Sırasında İç Ortamları Daha Güvenli Hale Getirmek
•Stefan Moser, Yenileme Dalgası
•Oliver Rapf, 2020 Ulusal Uzun vadeli Yenileme Stratejilerinde Sağlıklı Binalar
•Adrian Joyce, Yenileme Dalgası-İş Nasıl Yapılır?

Marco BUONI

Sunumları incelemek için tıklayınız.

https://www.rehva.eu/knowledge-base/event-presentations/event-detail/rehva-brussels-summit-2020
https://www.rehva.eu/knowledge-base/event-presentations/event-detail/rehva-brussels-summit-2020
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