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Değerli Üyelerimiz,

Şubat ayı bülteni ile sizlerle beraberiz. Ülkemizde pandemi ve enflasyon oranındaki 
artış ile bölgemizdeki sıcak savaş durumu gündemimizi sıkça meşgul etse de yeni 
teknolojiler sektörümüzdeki ivmeyi hızlandırmış durumda. Daha yeşil bir yerküre ve 
yaşanabilir bir gelecek için sürdürülebilir çözümlere ve teknolojik alt yapıları esas 
alan kapsamlı bir dijital dönüşüme olan ihtiyacımız hızla artıyor. Dünyanın yaşadığı 
bu değişim karşısında sınırlı olan doğal kaynakların tüketiminde çok daha etkili 
bir bakış açısı sergileniyor. Endüstri 4.0’a uyumlu ve yenilenebilir enerji kaynaklı 
iklimlendirme sistemlerinin yaygınlaştırılması sayesinde hem ekolojik dengenin 
koruması hem de enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Derneğimiz teknolojik 
gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor, iklimlendirme sektörü ise bu hızlı 

değişime ayak uydurmak için gerekli altyapı hazırlıklarını sürdürüyor. 

Montreal Protokolü ve Kigali Anlaşması’nın gerekliliklerini sektörümüzde uygulamaya devam ediyoruz. 
Soğutucu akışkanlar, onlarla beraber değişen, yeni gazlara uyumlu ekipmanlar, florlu gazlara sahip cihazlara 
müdahale edecek personel eğitim ve sertifikalanması gündemin sıcak konuları. Bu çerçevede dernek olarak 
üzerimize düşen görevi yerine getiriyor, F-gaz konusunda düzenlediğimiz eğitimlere devam ediyoruz. Ayrıca 
personeline f-gaz eğitimi aldırmak isteyen üyelerimiz taleplerini dernek merkezimize iletebilirler.

Derneğimiz, farklı mecralarda temsiliyetinin arttırılması, ve etkin sivil toplum kimliğinin güçlendirilmesi amacı 
ile Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED)’e üye oldu. İzmir’in güçlü Sivil 
Toplum Kuruluşları’nın yer aldığı BASİFED Yönetim Kurulu’nda yer alarak önemli çalışmalara imza atacağımıza 
inanıyorum.

Uzun zamandır çalışmaları Tanıtım Komisyonumuz tarafından sürdürülen ve son haline getirilerek Şubat 
ayında yayına açtığımız Soğutma Dünyası portalımız haber, etkinlik, ürün tanıtımı gibi içerikleri ile kullanıcıları 
ile buluşmaya devam ediyor. Sektörümüzdeki gelişmeleri etkin şekilde takipçileri ile buluşturmayı hedefleyen 
portalımızda markanıza değer katarak işbirliği çalışmaları yapabileceğinizi de hatırlatıyor, sizleri Şubat 
bültenimiz ile başbaşa bırakıyorum.

Saygılarımla.

Kemal YANIK
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ö n s ö z
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ESSİAD ve MMO Yönetim Kurulu Üyeleri 
Bir Araya Geldi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile 
ESSİAD Yönetim Kurulu 1 Şubat 2022 tarihinde bir 
araya geldi. 

MMO İzmir Şube ve ESSİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımları ile düzenlenen toplantıda 12-13 Şubat 
2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan MMO 
İzmir Şube 31. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı 
ve Seçimleri hakkında görüş alışverişinde bulunarak 

kurumlar arası işbirliği çalışmalarının devamlılığı hakkında görüşme gerçekleştirildi.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Florlu Sera Gazlarına İlişkin 
Yönetmelik” 30291 Sayılı 04 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik 
kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan F-Gaz teknik personellerinin belgelendirilmesi 
ve yetkilendirilmesi ile ilgili meslek standartlarının ve mesleki yeterliliklerinin alınmasının gerekli olduğu göz 
önünde bulundurularak çalışanların mevzuat bilgilerinin geliştirilmesi ve uygulama becerilerinin arttırılması 
için ESSİAD tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenmeye devam ediyor.

19UY0401-5 Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli Seviye 5 (Rev 0) ulusal yeterliliğine yönelik 9-11 Şubat 
2022 tarihleri arasında İmas Klima fabrikasında klima montaj personeline yönelik olarak gerçekleştirildi. Üç 
gün süren eğitimde katılımcıların florlu gaz kullanılan cihazlarla ilgili teorik ve pratik bilgilerin geliştirilmesi ve 
birebir uygulamalar ile soğutucu cihaz ve ekipmanlara müdahale becerilerinin artırılması sağlandı. 

ESSİAD Tarafından 
Teorik ve Uygulamalı F-Gaz Eğitimleri Düzenlenmeye Devam Ediyor
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Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma 
Sektörü’nün öncü derneği Ege Soğutma Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (ESSİAD)’nin 2021 yılında gerçekleştirmiş 
olduğu Genel Kurul Toplantısı’nda Batı Anadolu Sanayici ve 
İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED)’e üye olması 
konusunda karar alınmıştı.

Yapılan başvuru sonucunda BASİFED tarafından ESSİAD Üyeliği kabul edilmiş olup, 23.02.2022 tarihinde 
gerçekleştirilen BASİFED Genel Kurul Toplantısı’nda Derneğimiz yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri arasında 
yerini almıştır.

9 Eylül 2003 tarihinde kurulan BASİFED çatısı altında ESSİAD ile birlikte İzmir’de faaliyet gösteren 12 Dernek, 
TÜSİAD, EGİAD, ESİAD, İZSİAD, EGİKAD, İZİKAD, EGOD, EGEDERİDER, USAD, ENSİA, ESSİAD ve EgeYDD 
bulunmaktadır. BASİFED ortak ilke ve hedefleriyle kuruluş amaçları aynı olan bu derneklerin ortak sesi 
konumunda çalışmalarını yürütmektedir.

ESSİAD, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED)’na 
Üye Oldu

Soğutma Dünyası Portalı, Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma Sektörü’nün öncü derneği 
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) tarafından sektörümüzdeki haber, etkinlik ve 
güncel gelişmeleri ziyaretçilere aktarmak amacıyla yayın hayatına başladı. Kurulduğu günden bugüne, web 
sitesi, bülten, yüksek tirajlı ve hakemli yayın organı olan Soğutma Dünyası dergisi ve sosyal medya hesapları 
ile basılı ve sanal ortamlarda sektördeki gelişmeleri sunan ESSİAD, www.sogutmadunyasi.com adresindeki 
portal ile yayın kanallarına bir yenisini daha ekledi.

İklimlendirme, Soğutma, Isıtma, Otomasyon, Yalıtım ve Enerji ana başlıkları altında hizmet sunan Soğutma 
Dünyası Portalı, ziyaretçilerin portal ve sosyal medya hesapları aracılığıyla sektör paydaşlarının ve firmalarının 
faaliyetlerine ve haberlerine ulaşmasını, etkin şekilde iletişim kurulmasını ve güncel bilgiyi hızlı bir şekilde 
paylaşmayı hedeflemektedir. 

Soğutma Dünyası Portalı'nda ve portala ait sosyal medya hesaplarında firmaların yeni ürün ve mevcut 
ürünlerindeki yenilikleri, teknik gelişmeler, proje ve uygulama haberleri ücretsiz yayınlanacaktır. Haberlerini 
iletmek veya reklam vermek isteyen firmalar info@sogutmadunyasi.com adresinden iletişim kurabilirler.

Bizi Takip Edin!

Soğutma Dünyası Portalı 
Sektöre Yeni Bir Soluk Getirecek
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Şubat ayında doğan;

Alev TOPRAK / MTT
Bekir CANSEVDİ / Üntes
Bora BOYSAN / Bomaksan
İrfan İnanç YILDIZ / Matesis
Ersin KARATAŞ / Karataş Soğutma
Suat KARAKAŞ / KLS
Elif EKEN / Termokar
Onur UZUNOĞLU / Lazer
Murat SARI / MS Havalandırma'nın doğum 
günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler dileriz.

SAYMANDAN

Dernek çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için aidat ödemelerinin 
zamanında yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle, 01 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantımızda alınan 
karar gereği; 2022 yılını kapsayan yıllık aidat ödemelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Aidat ödemelerini gerçekleştiren üyelerimize teşekkür eder, henüz ödeme yapmamış 
olan üyelerimizin taksit tutarının tamamını, varsa geçmişten gelen aidat tutarları ile 
birlikte ödemeleri gerektiğini belirtiriz.

Dernek merkezimizden ödemeler konusunda detaylı bilgi alabileceğinizi hatırlatır, 2022 yılının üyelerimize ve 
sektör firmalarımıza güzel günler getirmesini dileriz.

• Havale ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz için banka bilgilerimiz: 
      TEB Manavkuyu Şubesi TR15 0003 2000 6250 0000 3374 81

• Mail order ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz dernek merkezimizden bilgi alabilir.

www.essiad.org.tr

Web sitemizde oluşturulan reklam alanlarında, 
firma reklamlarınız ile tanıtımınızı yaparken, 
derneğimize destek olabilirsiniz. Reklam 
alanlarımız sizlerden gelecek taleplere göre 
değerlendirilmekte ve ilgili alanlarda kayan 
reklamlar şeklinde yayınlanmaktadır. Web sitesi 
reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı bilgiyi dernek 
merkezimizden alabilirsiniz.

Soğutma Dünyası

Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz firma 
haberleri, ürün tanıtımları ve reklamlar ile ilgili 
derneğimiz ile iletişim kurabilirsiniz, dağıtım 
listemize eklenmesini istediğiniz kişi, kurum 
ve kuruluşların iletişim bilgilerini dernek 
merkezimize bildirebilirsiniz.

Reklam talepleriniz için essiad@essiad.org.tr 
adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

Mustafa SEZER
Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi

E S S İ A D ’ d a n  H a b e r l e r

mailto:essiad%40essiad.org.tr%20?subject=
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Karyer, Akhisargücü Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımına Sponsor Oldu

Polser Kompozit Ürünler’in Hammadde İşleme Sürecindeki 
Yanıcı Parlayıcı Gazların Uzaklaştırılması Çalışması Lotus Technic’e Emanet

Türk İklimlendirme Sektörü Özbekistan’daki Ticari Faaliyetlerini Artırıyor

1978 yılından beri ürettiği seri ve özel üretim ısı 
değiştiricileri, evaporatör ve kondenserler ile yurtiçi 
ve yurtdışı piyasaların rekabetçi ortamında kendini 
sürekli geliştirerek lider firmalardan biri olma özelliğini 
korumayı başaran Karyer, toplumsal sorumluluk ve 
fayda sağlama çalışmalarına ara vermeden devam 
ederek Akhisargücü Spor Kulübü Kadın Voleybol 
Takımına sponsor oldu.

Manisa ilinin 17 ilçesi dahil olmak üzere kadınlar ve 
erkekler tüm yaş gruplarındaki müsabakalara katılan 
tek kulüp olan Akhisargücü Spor Kulübü 2020-2021 
TVF. 2. liginde 9. grupta mücadele ediyor.

Polser Kompozit Ürünler firmasının hammadde işleme 
sürecinde meydana gelen yanıcı parlayıcı gazların 
uzaklaştırılma çalışması Lotus Technic’e emanet edildi.
Çalışma kapsamında, tanklarda yanıcı ve parlayıcı gaz 
haline dönüşen sıvı reçinenin exproof fan sistemleri ile 
uzaklaştırılması sağlandı. 

Lotus Technic, deneyimli ve profesyonel teknik kadrosu 
ile, Polser Kompozit Ürünler’in mekanik tesisat ve 
mühendislik hizmetleri kapsamında çözüm ortağı oldu.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 
08-11 Şubat 2022 tarihleri arasında Özbekistan’a 
büyük bir ticari heyet programı düzenledi. Ticari heyet 
programı dışında pek çok üst düzey kamu görüşmeleri 
ve firma ziyaretleri de yapıldı.

Türkiye’den 32 firmanın iştirak ettiği bu önemli ticari 
heyet organizasyonu, 08 Şubat Salı günü heyet 
katılımcısı firmaların temsilcilerinin T.C. Taşkent 
Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz TÜRKER 
yaptıkları toplantı ile başladı. İSİB Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet ŞANAL’ın açılış konuşması ile başlayan toplantı sonrasında Abdullah Yavuz TÜRKER’in 
gerçekleştirdiği ülke sunumu ile devam etti. Toplantıda ayrıca Türk-Özbek İş Adamları Derneği Başkanı Davut 
Azmi ERBAŞ’ta bir konuşma yaparak tecrübelerini heyet katılımcısı firma temsilcileri ile paylaştı.
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Gıdalar, cep telefonları, kişisel asistanları ve cansız ürünleri “akıllı” yapan 
uygulamalar, hastalıklardan koruyan aşılar ve hastalıkları tedavi eden ilaçlar, 
yaşanabilir yerlerde gelişen şehirler… Hepsi soğutma gerektirir.

Dünya Soğutma Günü’nün kurucusu Steve GILL; “Soğutma, modern yaşamın 
tam kalbinde yer alıyor. İnsanların rahat yaşamasını ve çalışmasını sağlar, 
hayat kurtarır, insanların başarıya ulaşmasını sağlar. Soğutma ihtiyacı her 
yerdedir, çoğu zaman fark edilmeden de olsa fantastik bir şekilde hayatlara 
dokunur. Soğutma bizim için önemli” dedi.

Las Vegas’taki 2022 AHR Expo sırasında düzenlenen bir yan oturumda 
Gill, bu yıl 26 Haziran’da kutlanacak Dünya Soğutma Günü’nün temasının 
“Soğutma Önemlidir” olacağını duyurdu. Gill; “Amacımız halkı; soğutmanın 
temel faydaları, soğutmanın günlük yaşamı nasıl etkilediği ve teknoloji 
seçimlerinin gelecek nesillerin çevresel refahını nasıl desteklediği konusunda 
bilinçlendirmektir” dedi.

Steve GILL 
Dünya Soğutma Günü Kurucusu

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

İkili iş görüşmelerinin başladığı 09 Şubat Çarşamba günü ise İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL’ın 
yaptığı sektör sunumları ile başladı. Ardından TTMD’yi temsilen Başkan Yardımcısı Nermin KÖROĞLU, Derneği 
ve Tesisat Mühendisliğinde ülkemizin geldiği noktayla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra başlayan ikili 
iş görüşmelerine Özbekistan’dan 157 firmadan 204 yetkili katılım sağladı. Programda 400’den fazla ikili iş 
görüşmesi gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda ise Özbekistan Harezm Eyalet Bölge Valisi Farhod ERMANOV etkinliği ziyaret ederek İSİB 
yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

İkili iş görüşmelerinin bitmesinin ardından 130 kişinin katılım sağladığı bir Gala Yemeği organize edildi. Yemeğe 
T.C. Taşkent Büyükelçisi Olgan BEKAR, Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz TÜRKER, DEİK Türkiye – Özbekistan 
İş Konseyi Başkanı Özgür ÖZGÜVEN, Harezm Eyalet Vali Yardımcısı Saidov Botir OZODOVICH, Taşkent’te 
yerleşik sektörel firma yetkilileri ile heyete katılan Türk firmaların yetkilileri katılım sağladı. İSİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet ŞANAL, DEİK İş Konseyi Başkanı Özgür ÖZGÜVEN ve Büyükelçi Olgan BEKAR katılımcılara 
hitaben konuşmalar gerçekleştirdi.

İSİB ve TTMD yetkilileri 10 Şubat Çarşamba günü ise Mimar Group, Texnopark, Enter Engineering, Koç 
Construction gibi firmalar ile Özbekistan Ev ve Kamu Hizmetleri (Kommunal) Bakanlığı ve Uzeltexsanoat 
kurumuna birer ziyaret gerçekleştirdi.

Özbekistan’a gerçekleştirdikleri ticari heyet organizasyonu ve bağlantılı ziyaret ve toplantıların başarı ile 
gerçekleştirildiğini ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, toplantılar ve ziyaretler ardından 
şunları söyledi: “Özbekistan, Türk İklimlendirme Sektörü açısından stratejik öneme sahip bir ülke. Her sene 
yaklaşık 1,8 milyar dolar iklimlendirme sektörü ithalatı yapan Özbekistan, Türkiye için çok ciddi bir pazar. 
Türk İklimlendirme Sektörü, şu anda Özbekistan’ın iklimlendirme sektörü ithalatının yüzde 8’ini karşılıyor. 
Organizasyonumuza katılan firmalarımız bu görüşmelerde ihracata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi. 
Özbekistan’da 2021 yılında pazar payımızı yüzde 10 seviyelerine getirmek istiyoruz. Yaptığımız pazarlama, 
iletişim ve eğitim faaliyetleri ile ülkeler ve sektörler arası ilişkilerin daha da yukarılara çıkacağını ve ihracat 
hedeflerimizi daha da yükselteceğimizi düşünüyoruz. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata dönmesi 
amacıyla toplantılar ardından da firmalarımıza desteğe devam edeceğiz.”

Dünya Soğutma Günü’nün Teması: “Soğutma Önemlidir!”
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Avrupa, EN378 Revizyonunu Öne Çıkarıyor

Avrupa Komisyonu (EC), EN 378’in revizyonu ve yanıcı 
özelliğe sahip soğutucu akışkanlar için risk analizi 
sürecini bu yıl için öncelik olarak belirledi.

EN 378-1, EN 378-2 ve EN 378-3’ün revizyonu ile 
soğutucuların güvenlik sınıflandırması ve bilgiler 
hakkında 5 no’lu yeni bir bölüm oluşturulması, Avrupa 
Komisyonu’nun Avrupa standardizasyonu için 2022 
Birlik Çalışma Programına dahil edildi.

Avrupa Standardı EN 378, soğutma, iklimlendirme ve 
ısı pompası sistemleri ve cihazlarının tasarımı, üretimi, 
yapımı, kurulumu, işletimi, bakımı, onarımı ve imhası 

için güvenlik ve çevre gerekliliklerini kapsıyor. Ek olarak, Avrupa Komisyonu’nun çalışma programı, sıcaklığa 
duyarlı malların karayolu taşımacılığında (RAC) kullanılan yanıcı özelliğe sahip soğutucu akışkanlar ile çalışan 
soğutma sistemleri için gereksinimler ve risk analizi süreci konusunda yeni bir standardı da barındırmaktadır. 
Avrupa Komisyonu tarafından hedefin RAC sektöründe “doğal” soğutucu akışkanların daha kolay ve daha 
büyük yer almasının sağlanması olarak belirtiliyor.

2022 çalışma programı, AB’nin küresel rekabet gücünü güçlendirmeyi, esnek, yeşil ve dijital bir ekonomi 
sağlamayı ve teknoloji uygulamalarında demokratik değerleri korumayı amaçladığını belirten Avrupa 
Komisyonu’nun yeni Standardizasyon Stratejisinin bir parçası olup, Standardizasyon Stratejisi, stratejik 
alanlarda standardizasyon ihtiyaçlarını “öngörmeyi, önceliklendirmeyi ve ele almayı” amaçlamaktadır. Bunun 
bir parçası olarak, Avrupa Komisyonu, standardizasyon faaliyetleri konusunda Komisyon genelinde üst düzey 
rehberlik sağlayan bir standardizasyon şefi görevi üstlenecektir. Bu faaliyetde Komisyon hizmetlerinden 
oluşan, Avrupa Birliği’nin standartlar mükemmeliyet merkezi tarafından da desteklenecek.

REHVA Okullarda İç Ortam ve Enerji Kılavuzu Yayımladı

REHVA, yeni ve güncellenmiş “Okullarda İç Ortam ve Enerji Verimliliği-1.Bölüm-
Prensipler” Kılavuzunu yayımladı. Bu Kılavuz Kitap, REHVA ve ISHRAE (Hindistan 
Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği) işbirliği ile hazırlandı.

Okul binaları, bina stokunun önemli bir bölümünü ve toplam enerji kullanımının da 
kayda değer bir bölümünü temsil ediyor. Okullarda İç Mekan ve Enerji Verimliliği 
Kılavuzu, enerji maliyetini düşürmek, buna karşı öğrencilerin performansını 
yükseltmek açısından okulların optimal tasarımını ve işleyişini ele alıyor. Sağlıklı bir 
iç ortam için özellikle enerji verimli sistemlere odaklanıyor.

REHVA Genel Müdürü Anita DERJANECZ yeni yayın için şunları söylüyor: “Bu kılavuz 
kitap, öğrencilerin optimum performansı için okulların tasarımı ve işletilmesi için iç 

ortam koşullarıyla ilgili insan gereksinimlerinin temelleri hakkında sağlam bir arka plan sağlar. Kitap ayrıca 
okullarda sağlıklı bir iç ortam için enerji verimli HVAC sistemlerinin temel ilkelerini de açıklıyor. Kitap ayrıca 
HVAC sistemlerinin seçimi, kurulumu ve işletimi için pratik rehberlik sağlıyor. Farklı iklim koşullarından vaka 
çalışmaları ile renovasyonun okul binalarının enerji performansını ve iç ortamını nasıl etkileyebileceğini 
gösteriyor. REHVA Yönetim Kurulu, çok değerli çalışmaları için AICARR’a ve çalışma grubuna, çalışmayı 
destekleyen üniversitelere, kurumlara ve şirketlere en içten teşekkürlerini sunar.” 
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IIR 2023 Kongresi Sürdürülebilir Soğutma Zorunluluğuna Odaklanacak

BSRIA, Yenilenebilir Teknolojiler için Resimli Kılavuzun 2. Baskısını Yayımladı

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r

IIR’nin gelecek yıl Paris’te düzenlenecek 26. Kongresi için kriyofizik, 
termodinamik, iklimlendirme, soğuk depolama ve ısı pompaları 
gibi konulara odaklanan bildiri özetleri için çağrılar başladı. 

Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR), 2023 kongresi için endüstriyi 
“verimli, kontrollü ve akıllı soğutmaya” yöneltme temasına 
odaklanacak bildiri özetleri için çağrıda bulunuyor. Gelecek yıl 21 
Ağustos – 25 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentinde 
yapılması planlanan kongre, ilki 1908’de başlayan etkinliğin 26.sı 
olacak. IIR’ye göre, kongre; araştırma ve diğer inovasyon konularını 

sunmak ve tartışmak üzere soğutma ve iklimlendirme alanında çalışan bilim adamları, teknisyenler ve 
mühendisleri bir araya getirmek için dört yılda bir düzenleniyor. Daha sürdürülebilir bir endüstrinin oluşabilmesi 
konusunda bu etkinlik, hayati önem taşıyor.

Organizatörler, bu yıl 29 Haziran’a kadar bildiri özetleri kabul edeceklerini söylediler. Özetler, daha verimli 
soğutmanın kapsayıcı sorunuyla bağlantılı 10 özel temaya odaklanacak. Bu temalar, gıda bilimi ve 
mühendisliğinin yanı sıra soğuk depolama ve soğutmalı nakliye, kriyobiyoloji, kriyotıp ve sağlık ürünleri 
konularını içeriyor. IIR tarafından kriyofizik ve kriyomühendislik, sıvılaştırma ve gazların ayrılması, 
termodinamik ve transfer süreçleri, soğutma ekipmanları konularına dayalı özetler de beklenmektedir. Diğer 
iki konu ise iklimlendirme ve ısı pompası teknolojileridir. IIR, 250 kelimeye kadar yazılacak özetlerin çevrimiçi 
olarak gönderilebileceğini bildirdi.

Sürdürülebilirlik Zorunlu

Fransız Soğutma Derneği ve 2023 kongresi başkanı Gérald CAVALIER, gelecek yılki etkinliğin soğutmanın 
şu anda modern dünyada oynadığı her alanda yerini bulunan rolünün ele alınacağını söyledi. “2020 yılının 
başından beri yaşadığımız COVID 19 pandemisi bunu açıkça göstermiştir. Ancak bu çok faydalı soğutma aynı 
zamanda önemli bir enerji tüketicisidir ve sera etkisini artırabilecek paya sahiptir. 21. yüzyılda soğutma ya 
sürdürülebilir olacak ya da olmayacak!” Cavalier, endüstride soğutmanın genel çevre için faydalı olabileceğine 
dair bir inanç olduğunu da sözlerine ekledi. “Gıda israfını azaltarak, bozulabilir gıda ve sağlık ürünlerinin 
güvenliğini sağlayarak, süper iletkenliği ve enerji depolamayı sağlayarak, yaşam koşullarını iyileştirerek, 
soğutma, toplumumuzu sürdürülebilir kılabilir.“

BSRIA, Yenilenebilir Teknolojiler için Resimli Kılavuz’un ilk baskısını 
2008 yılında yayımlamıştı. Kevin Pennycook tarafından hazırlanan bu 
ilk kılavuzdan on üç yıl sonra, 2021 yılının Aralık ayında güncellenmiş 
ikinci basımı yapıldı. Michelle Agha-HOSSEIN ve David BLEICHER 
tarafından hazırlanan kılavuz, yenilenebilir enerji kaynakları ve bunların 
binalara entegrasyonu konusunda geniş bir vizyona ihtiyaç duyan yapılı 
çevre endüstrisindeki profesyoneller için etkili ve özlü bir kaynaktır.

Kılavuz; Fotovoltaik, Solar Termal Su Isıtma, Biokütle, Kombine Isı ve 
Güç, Isı Pompaları, Diğer Teknolojiler, Bağlaşık Teknolojiler, Şebeke 

Ölçeğinde Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Mevzuat ve Teşvikler başlıklarını içeriyor. Daha fazla bilgi edinmek 
için 9 sayfalık örnek kopya buradan indirilebilir. BSRIA üyeleri kılavuzu ücretsiz olarak indirebilir.

https://www.bsria.com/uk/product/B4qGzr/illustrated_guide_to_renewable_technologies_2nd_edition_bg_342021_a15d25e1/?utm_source=https%3a%2f%2fbsria-marketing.co.uk%2fbsria_360lz%2f&utm_medium=email&utm_campaign=BG+34%2f2021+-+launch&utm_term=BSRIA+publishes+the+Illustrated+Guide+to+Renewable+Technologies+2nd+edition+(BG+34%2f2021).&utm_content=4063&gator_td=BsrhM%2fY2bbMLvskwceGewTs3I70Ofa8dK%2fOMl2h%2bTA8I8JZqKXPdK1Hb7%2bCUNduqV83YPTTaLUNLgtITHo%2bXsNesBsY4BoOb6o8%2bVozSGqF%2fBAScPXHxMAqWFH7p%2f%2fUesY5Z%2bc5wQrvAgq7xovV6OBlbWoiIKE30NUaPXDoIfWv7%2f5e5Ka6kPgkTLrHRIDamcMglrCBV5cjIekc%2bkDurmw%3d%3d

