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Değerli Üyelerimiz,

İnsanın yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için soğutmaya duyduğu 
ihtiyaç günümüz şartlarını düşünecek olduğumuzda paha biçilemez. Peki 
geçmişte; şimdi kullanılan mekanik sistemler yokken, insanlar yiyeceklerini 
nasıl muhafaza ediyor, hayatlarını nasıl sürdüyor, konforu nasıl sağlıyorlardı 
sorusu geliyor insanın aklına… 

Aslında soğutmanın hikayesinin çok eski, bizim farkedip kullanmaya çalışmamız 
yaklaşık 300 sene öncesine denk geliyor; 1700’lü yıllarda ilk yatay soğutma 
metodunun uygulanması, 1800’lü yıllarda ABD’nin buz ihracatı ile ticaretin 
gelişmesi, amonyak ve diğer gazlı sistemlerin geliştirilmesi ve 1900’lü yıllarda 
evlerde buzdolaplarının kullanılması ile günümüze kadar geliyor. 

Gıdaların ve ilaçların korunması, hastanelerde, evlerde, binalarda ısıtma, soğutma konforunun sağlanması, 
soğuk zincirin oluşması gibi hayatımızın tüm evrelerinde yer alan soğutma ve soğutma uygulamalarının 
ne kadar önemli olduğunun vurgulanması amacıyla 26 Haziran Dünya Soğutma Günü olarak kutlanıyor. 
Dünyadaki meslek odaları ve konusunda uzman kişilerin bir araya gelerek kamuoyunda farkındalık yaratmak 
adına etkinlikler düzenledikleri bu yılki Soğutma Günü teması “Soğutma Önemlidir” oldu. 

Değerli Üyelerimiz,

Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Yaza Hoşgeldin etkinliği ile üyelerimiz ve aileleri ile bir araya geldik. Her ne 
kadar konseptleri farklı olsa da Öğle Buluşması ve Yaza Hoş geldin etkinliklerini sosyalleşmeyi ve birlikteliği 
güçlendirdiği için son derece önemsiyoruz. Bu etkinliklerin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ederim. Ayrıca yine bu ay Dernek Üyelerimizden Bahçıvan (BVN Air) yetkililerini ve Soğutma Dünyası dergimize 
destek veren, sektör firmalarımızdan Technowell’i dernek merkezimizde ağırladık. Bir araya geldiğimiz 
toplantıda dernek faaliyetlerimizi, önümüzde gerçekleştirebileceğimiz işbirliği çalışmalarını konuşma fırsatı 
yakaladık. 

Yaz ayının güzelliklerini yaşamaya devam ederken geçmiş bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.

Saygılarımla.

Güray KORUN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ö n s ö z
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ESSİAD Üyeleri, 
Yaza Hoşgeldin Etkinliğinde Buluştu

ESSİAD üyelerinin, ailelerinin ve misafirlerinin katılımları ile Urla Çuha Bahçe’de 12 Haziran 2022 
tarihinde kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Yazın gelişini birlikte kutlayan ESSİAD üyeleri iş hayatının 
yoğun temposundan biraz uzaklaşarak aileleri ile birlikte keyifli bir pazar günü geçirdi.
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ESSİAD, İzmir Ticaret Odası’nda Düzenlenen 
"Yeşil Dönüşüm Destek Programı" Toplantısı’na Katıldı

ESSİAD Üyelerinden BVN Air ve 
Sektör Firmalarından Technowell, ESSİAD’ı Ziyaret Etti

8 Haziran 2022 tarihinde İzmir Ticaret Odası’nda 
KOSGEB “2022-01 Karbon Emisyonunun Azaltılmasına 
Yönelik AR-GE ve İnovasyon ile ÜR-GE Projelerinin 
Desteklenmesi” ve “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” 
Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katıldığı, KOSGEB 
İzmir Müdürü Levent ARSLAN’ın sunumu ile 
gerçekleştirilen toplantıda AR-GE, ÜR-GE ve 
İnovasyon Destek Programı kapsamında imalat ve 
bilgisayar programlama sektörüne yönelik açıklanan 
“2022-01 Karbon Emisyonunun Azaltılmasına 
Yönelik AR-GE ve İnovasyon ile ÜR-GE Projelerinin 
Desteklenmesi” adlı proje çağrısı imalat sektörüne 

yönelik açıklanan “Yeşil Dönüşüm Destek Programı”hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı. Soru cevap 
sonrasında etkinlik sona erdi.

24 Haziran 2022 tarihinde BVN Air Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Faruk BAHÇIVAN, Pazarlama ve 
Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Salim 
DEMİRTAŞ, Yurt içi Satış Müdürü Fırat SAMAR ve 
Technowell Satış Yöneticisi Çağatay KIRIŞ ESSİAD’ı 
Dernek Merkezinde ziyaret ederek Yönetim Kurulu 
Başkanı Can İŞBİLEN ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Güray KORUN ile bir araya geldi.   

Dernek faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında 
görüşülen ziyarette yapılabilecek olan iş birliği 
çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
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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.

Soğutma Dünyası Portalını
Takip Etmeyi Unutmayın!
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Bizi Takip Edin!

https://www.facebook.com/sogutmadunyasi
https://twitter.com/sogutmadunyasi
https://www.linkedin.com/in/sogutmadunyasi/
https://www.instagram.com/sogutmadunyasiportali/
mailto:info%40sogutmadunyasi.com?subject=
https://www.turkcell.com.tr/servisler/turkcell-dergilik
http://www.sogutmadunyasi.com
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Derneğimiz ve TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası 

İzmir Şubesi arasında 
Makina Mühendisleri 

Odası’nın endüstriye yönelik 
gerçekleştirilen teknik 
hizmetler, kalibrasyon 

ve eğitimlerinden dernek 
üyelerimizin indirimli 

yararlanması adına protokol 
imzalanmıştır.

Protokol kapsamında 
üyelerimizin 

yararlanabilecekleri 
hizmetler ile ilgili detaylı 
bilgiye Derneğimiz veya 

MMO İzmir Şube aracılığıyla 
ulaşabilirsiniz.

E S S İ A D ' d a n  H a b e r l e r
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Doğum Günü Tebrik Mesajları

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin 
Temsilcilerinden Haziran ayında doğan;

A. Kirami KILINÇ / Venco
Ahmet ÇETİN / Güldem
Arif HEPBAŞLI / Fahri Üye
Begüm TUNÇ / Tunç Tesisat
Deniz ZEYBEL Trio İklimlendirme
Emre AKDOĞAN / Şahıs Üye
İbrahim KARAÇAYLI / Yayın Kurulu Üyesi
Muammer KOÇ / Termosan
Murat ÜNLÜ / Termomak
Onur ŞEKER / Üntes
Yusuf TÜRKOĞLU / Türkoğlu
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Erdal TEKAN ve 
Yönetim Kurulu Başkanımız Can İŞBİLEN'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, 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 alabilirsiniz.

• 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=


8 01/06/2022 - 30/06/2022 • Sayı: 124

e-bülten
e s s i a d

Yeşil Dönüşümün Anahtarı KOBİ’ler

İzmir'de "Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik Zirvesi" Düzenlendi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED), 120’yi aşkın ülkede faaliyetlerini 
sürdüren Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) işbirliği 
ve Akbank’ın desteğiyle başlatılan KOBİ’ler için 
Yeşil Dönüşüm Projesi’nin beşinci etkinliği, İzmir’de 
düzenlendi.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri 
Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde yapılan 
etkinlikte, yeşil dönüşümün iş dünyası için önemi 
ve kurumların Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) 

kapsamındaki dönüşüme adaptasyonu ele alındı. Rekabetçilikte sanayi ve üretim odaklı yeni bir hikaye 
yazılmasının yolunun Anadolu’dan geçtiğini söyleyen TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Mehmet Salih ÖZEN, 
“Ham maddeden iş süreçlerine, üretimden nihai tüketiciye uzanan bir ekosistemin kuralları yeniden yazılıyor. 
Bu süreçte üretimin, istihdamın, yerel ve bölgesel değerin koruyucusu KOBİ’lerimize büyük görevler düştüğüne 
inanıyoruz. Üçlü dönüşümü ülkemiz için kaldıraç gibi kullanacaksak, KOBİ’lerimizin dönüşümü içselleştirmeleri 
önem taşıyor” dedi. 

Her işletmenin, Paris Anlaşması ve AYM gibi küresel gelişmeleri planlarına entegre etmeleri gerektiğini ifade 
eden BASİFED  Başkanı Mehmet Ali KASALI ise, “Yeşil dönüşüm ve yeşil büyüme için üretim, tüketim ve 
paylaşım tarzımızı değiştirmek üzere harekete geçmeliyiz” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu 
yapmak ve Ege Bölgesi’nin potansiyeline dikkat 
çekmek amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 
Posta Gazetesi işbirliğinde "Yenilenebilir Enerji ve 
Sürdürülebilirlik Zirvesi" düzenlendi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı 
Jak ESKİNAZİ, yeşil dönüşüm sürecinde en önemli 
konulardan birinin yenilenebilir enerji olduğunu 
belirterek, "Bugün dünyada sera gazı emisyonlarının 
yüzde 55'i enerji üretim ve dağıtımından 

kaynaklanmaktadır." dedi. Eskinazi, EİB ev sahipliğinde düzenlenen Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik 
Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, iş dünyasının iklim krizinin ciddiyetinin farkına varılmasıyla 
sürdürülebilirlik konusunun tüm sektörlerin en önemli gündemi haline geldiğini söyledi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon gibi yeni uygulamalarla başta demir çelik, kimya, otomotiv, 
tekstil olmak üzere birçok sektörün ihracat ve rekabet gücünün etkileneceğine işaret eden Eskinazi, "Yapılan 
çalışmalar bu sürecin bize olası yıllık maliyetinin 1,8 milyar dolar seviyelerine çıkabileceğini göstermektedir. 
Firmalarımızı yeşil dönüşüm adını verdiğimiz sürece hazırlamamız gerekiyor. Geleceğin sürdürülebilir 
modeller üzerine oluşacağını, hatta döngüsel olmayan üretim tarzlarının çağ dışı kalabileceğini üyelerimize 
çok iyi anlatmamız gerekiyor." dedi.

Eskinazi, bu konuya önem vermeyen firmaların gelecek dönemde finansman bulmak da dahil olmak 
üzere pek çok zorlukla karşılaşacağını vurgulayarak, "Yeşil dönüşüm sürecinde en önemli konulardan biri 

S e k t ö r d e n  H a b e r l e r
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yenilenebilir enerji kaynakları. Bugün dünyada sera 
gazı emisyonlarının yüzde 55'i enerji üretim ve 
dağıtımından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

EİB'nin yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmeleri 
yakından takip ettiğini aktaran Eskinazi, "Yapılan saha 
çalışmaları, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ekipmanları 
ihracatının yıllık 500 milyon dolar seviyesini geçtiğini 
göstermektedir. Sektör temsilcilerimizin amacı şu anda 
dağınık olan ihracatçıları aynı çatı altında toplayarak, 
güçlerini birleştirmelerini sağlamak. Bu çerçevede, 
Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji ekipman ve hizmet 

ihracatçıları birliğinin kurulmasına yönelik çalışmalara da başlamış olduğumuzu belirtmek isterim." ifadelerini 
kullandı.

Elektrik Üretiminde Öncelik Yenilenebilir Kaynaklarda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ömer ERDEM, Türkiye'de ortalama elektrik talep 
artış oranının bu yıl yüzde 4,5 ile yüzde 5 arasında olmasının beklendiğini belirtti. Bu artışa çözüm üretirken 
önceliğin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğunu dile getiren Erdem, "Şu an Türkiye'de üretilen 
elektriğin yüzde 65'i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor." dedi.

Erdem, geçen yıl EPİAŞ'da organize Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) piyasasının işlemlere 
açıldığına işaret ederek, "Bu, sosyal çevre açısından yenilenebilir enerji tüketmek isteyen tüketicilerin 
ihtiyacını karşılamanın yanında sanayicilerimize de özellikle önümüzdeki dönemde gündeme gelecek olan 
sınırda karbon vergileri, karbon ayak izi gibi şartları sağlamasına da yardımcı olacak bir sistem." diye konuştu

Karbon emisyonlarının en önemli nedenlerinden birinin enerji üretimi olduğunu kaydeden Erdem, "2053 yılına 
kadar hangi kaynaktan ne kadar yatırım yapacağımızı, hangi kaynaktan ne kadar üretim yapacağımızı ve 2053 
yılına geldiğimizde enerji kaynaklı karbon emisyonlarının net sıfır olacak şekilde planlamasını yapıyoruz. Ön 
çıktılarını almaya başladık, plan yayımlandığı anda kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknolojileri Komisyonu Başkanı Ziya ALTUNYALDIZ'da 
2021 yılının en çok emisyon salımı gerçekleşen yıl 
olduğunu bildirdi.

Enerjide dönüşümün gerçekleştirilmeden çevreye 
duyarlı bir kalkınmanın mümkün olmadığını dile getiren 
Altunyaldız, "Rüzgarda 11 bin megavatı, güneşte 8 bin 
500 megavatı yakaladık ancak toplamda yenilenebilir 
enerjide kurulu güç itibarıyla yüzde 54'lerdeyiz. 
Potansiyelimiz ne kadar dediğimiz zaman, buradaki 
tüm katılımcı ve konuşmacıların potansiyelimizin 
bunun 10 katı olduğunu söyleyecektir." diye konuştu.
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SOSİAD Dünya Soğutma Günü Etkinlikleri Çerçevesinde “Soğutma Değerlidir” Etkinliği Düzenlendi

SOSİAD Dünya Soğutma Günü kapsamında “Soğutma 
Değerlidir” teması ile bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin 
seminer bölümünde iklim değişikliği ve iklim 
değişikliğinin yaşama yansıyan yan etkileri ile bu 
süreçte soğutmanın giderek artan önemi ve değeri 
konuları ele alındı.

SOSİAD (Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği), 
26 Haziran Dünya Soğutma Günü etkinlikleri 
kapsamında "Soğutma Değerlidir" teması ile üyeleri, 
sektör profesyonelleri, akademisyenler ve basın 
mensuplarıyla bir araya geldi. 23 Haziran Perşembe 

günü CVK Park Bosphorus Hotel’de yapılan etkinliğin seminer bölümünde; SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hayati CAN’ın açılış konuşmasının ardından TEMA Vakfı Uluslararası İlişkiler ve İklim Koordinatörü Burcu 
GENÇ, Yeşil Dönüşüm ve Dış Ticaret Uzmanı Dr. Meral GÜNDÜZ, Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol SAYGI ve HMSF A.Ş. Proje Satış ve 
Geliştirme Direktörü Saniye STARR sunumlarını gerçekleştirdi. 

Dr. Kadir İSA moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Burcu GENÇ “İklim Değişikliği ve Dünya Nereye 
Gidiyor” başlıklı sunumuna; iklim, hava durumu, klimatoloji, iklim değişikliği, sera etkisi kavramlarını 
tanımlayarak başladı ve 1950’lerde, sanayi devrimi ile başlayan süreçte insan kaynaklı sera gazlarının artışına 
çarpıcı sayısal örnekler verdi. Burcu GENÇ, özetle şu bilgileri verdi: 

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı kentler, toplam enerji tüketiminin 2/3’ünden sorumludur. 
CO2 emisyonlarının %80’inin geldiği kentler, iklim değişikliğinin en büyük etkeni ve etkilenenidir. “Atmosferik 
değişimler üzerine gözlem yapan ve verileri değerlendiren, Hawaii’de bulunan Mauna Loa Gözlem Evi’nin 
1960-2020 tarihleri arası yaptığı karbondioksit ölçümlerine göre 280 ppm olan CO2 emisyonları günümüzde 
420 ppm’in üzerine çıkmıştır. 

Türkiye’den elde edilen istatistiklere göre ise 1990’da 4 ton CO2e /kişi emisyon hacmimiz 2020 yılında 6.3 
ton CO2e/kişi seviyesine, 220 milyon ton CO2e toplam emisyon hacmi ise 524 milyon ton CO2e seviyesine 
ulaşmıştır. Her ne kadar pandemi döneminde bir miktar düşüş görülmüş olsa da yeniden pandemi öncesi 
döneme geri dönülmüştür.

Enerji, binalar, ulaşım, atık yönetimi ve tarım gibi önemli CO2 emisyonu kaynakları değerlendirilerek iklim 
değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşmektedir. Sıcaklık artışları 2100 yılında 4, 
hatta 6 santigrat dereceye ulaşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle, Rüzgâr koridorları ve yeşil alanların 
artırılması büyük önem taşımaktadır. 

Su güvenliği ve gıda üretiminin azalması, yaşamı tehdit eden unsurlardır. Yerelin özelliklerine uyumlu hale 
getirilmiş, içeriğinde azaltım ve uyum başlıklarının her ikisinin de bulunduğu "iklim eylem planları" yapılmalıdır. 
Fosil yakıtlardan vazgeçmek, enerji verimliliği çalışmalarını arttırmak ve yenilenebilir kaynaklardan enerji 
üretimini odaklanmak gerekmektedir.”

Dr. Meral GÜNDÜZ "İklim Değişikliği ile Mücadele ve Yeşil Dönüşüm" başlıklı sunumunda; BM tarafından 
belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma için Kalkınma Amaçları, Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yeşil 
Dönüşüm, Fit for 55 hakkında genel bilgiler verdikten sonra özetle şunları söyledi: "Enerji tüketiminden 
kaynaklanan karbon emisyonları ile sanayideki süreç emisyonları, toplam emisyonların %35’ini oluşturuyor. 
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Tarım ve gıda sektöründe enerji tüketiminden 
kaynaklanan CO2 emisyonları yaklaşık %10.4 (9.4 Mt) 
paya sahiptir. İş dünyasını yeni bir rekabet ortamı 
bekliyor. Bu yeni rekabet ortamına hazırlanırken, yeşil 
dönüşüm için yatırımların finansmanına yardımcı 
olabilecek Ticaret Bakanlığı’mızın Pazara Giriş Belgeleri 
ve Tasarım destekleri gibi kaynaklar mevcuttur. Kalite, 
Çevre ve Sosyal Sistem Belgelendirmeleri başta olmak 
üzere Sürdürülebilirlik Raporlaması-GRI (https://
www.globalreporting.org) ve CDP Raporlaması 
(https://www.cdp.net) yeşil dönüşüm sürecinde 
giderek önem kazanmaktadır."

Prof. Dr. Y. Birol SAYGI "Gıda ve Soğutma" başlığı altındaki sunumunda şu bilgileri verdi: "Bir insan, yaşamı 
boyunca ortalama 200.000 kez yemek yer, bu da yaklaşık 30 ila 40 ton gıda demektir. Milat saydığımız 0 
yılında 170 milyon olduğu tahmin edilen dünya nüfusu 1800 yılda 1 milyar artışa karşılık son 50 yılda 4 milyar 
artmıştır. 2020 yılında dünya nüfusu 7.78 milyara erişmiştir. Ülkelerin kaynak kullanım hızı farklı olduğundan 
"Limit Aşım Günü" ülkelere göre değişmektedir. Türkiye’nin Limit Aşım Günü, 2019 yılında 11 Temmuz 
olmuştur. Yani kendi doğal kaynaklarının sağladığı bir yıllık potansiyeli 11 Temmuz’da tüketmiş olan Türkiye, 
1.9 dünya varmış gibi yaşamaktadır. ABD 5.1 ve Avustralya 4.1 ile başı çekerken bu katsayı ortalaması dünya 
geneli için 1.7’dir. "Avrupa’nın ekmek sepeti" olarak bilinen Ukrayna, dünya çapında kullanılan pek çok tahıl ve 
bitkisel yağın önemli bir üreticisi ve dünyanın en büyük Ayçiçek yağı ihracatçısıdır. Bu ülkenin emtia üretimi o 
kadar önemlidir ki savaş ile bu üretimin kesintiye uğraması üzerine, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO), uluslararası gıda ve yem fiyatlarının %20’ye kadar artabileceğine dair uyarıda bulunmuştur.

İnsanlığın kabaca 3 milyon, mikroorganizmaların ise 3 milyar yıldır var olduğu tahmin edilmektedir. Louis 
Pasteur, "Doğada sonsuz küçüklüktekinin rolü, sonsuz büyüklüktür" demiştir. Bu nedenle mikroorganizmaları 
çok iyi tanımalı, edindiğimiz bilgileri çok iyi kullanmalıyız. Gıdaların işlenmesi ve saklamasında; pastörizasyon, 
sterilizasyon, kurutma, konsantrasyon, donmuş muhafaza, radyasyon gibi Fiziksel Teknikler, gıdalara 
kimyasal koruyucu madde katılması, tuzlama ve şekerleme gibi Kimyasal Teknikler ile enzimatik ve biyolojik 
asitlendirme gibi Biyolojik Teknikler kullanılmaktadır.

Gıdalarda Kalite Düşüşü Asla Tamamen Engellenemez, Sadece Yavaşlatılabilir

Asla unutulmaması gereken hususlar şunlardır: Gıda işlemede hiçbir zaman hammadde kalitesinin üzerine 
çıkılamaz. Hammaddelerin, amaca uygun depolama ve işleme yöntemleri uygulandığında son ürün kalitesi 
yüksek olur. Gıdalara ‘Gıda İşleme ve Depolama Yöntemleri’ uygulayarak gıdalarda kalite bozulması 
durdurulamaz, sadece yavaşlatılabilir. Yani gıdalarda kalite düşüşü asla tamamen engellenemez. Soğuk zincir, 
ürünleri soğuk tutmakla değil, sıcaklık kontrolü ile ilgilidir. Soğuk zincir teknolojilerinde önemli gelişmeler 
olmuştur, ancak bu çözümler genellikle pahalı olduğu için maliyet baskısı altında, kolaylıkla bulunabilir, 
kullanılabilir olmamaktadır. Artan yasal düzenlemeler soğuk zincir yönetimi üzerinde bir baskı unsurudur. Soğuk 
zincirlerde kullanılan hidroflorokarbonlar (HFC) gibi soğutucu akışkan gazlar, yüksek sera gazı emisyonlarından 
sorumludur. Soğuk zincirde dağıtım, teslimat riskleri ve insan kaynaklı riskler de bulunmaktadır. 2020 yılı 
verilerine göre Türkiye’nin toplam 54.782.485 ton sebze ve meyve üretimi bulunmaktadır. Ülkemiz dünya 
sebze üretiminde dördüncü, meyve üretiminde beşinci sıradadır. Üretilen sebze ve meyvelerin bir kısmı 
tarladan tabağa ulaşamadan kaybedilmektedir. Bu kaybın önlenebilmesinde soğutma ve soğuk zincir, büyük 
önem taşımaktadır.”

Saniye STARR, iklimlendirme, soğutma sektörünün en büyük fuarı olan ISK-SODEX’in 25-28 Ekim 2023 
tarihinde yapılacak olan organizasyonu için yenilenen mekan ve kapsam bilgilerini paylaştı. Starr özetle şunları 

https://www.globalreporting.org
https://www.globalreporting.org
https://www.cdp.net
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söyledi: "2021 yılında düzenlenen ISK Sodex fuarında 
36.093 m2 sergi alanı satışı yapılmıştı. Bu fuarda 27 
ülkeden 89 kuruluş dahil olmak üzere 812 katılımcı yer 
aldı. 25-28 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 
fuarda ise satış hedefimiz; 44.000 metrekaredir. 2023 
yılında 16.sı düzenlenecek ISK Sodex fuarı, yeni alanına, 
Yeşilköy’de, İstanbul Fuar Merkezi’ne geçiyor. Fuar 
çerçevesinde yapılacak; B2B Area, B2B Matchmaking, 
Forum Alanı, Ustalar Ligi, Resim Yarışması ve hediye 
çekilişi etkinlikleri de fuarın başarısını destekleyecek."

Etkinlikte sunum yapan konuşmacılara Teşekkür Belgesi takdiminin ardından sektörel dernek, vakıf, birlik 
temsilcilerinin Dünya Soğutma Günü’ne dair kısa bilgilendirici konuşmaları yer aldı. Etkinlik, yine bilgi 
alışverişlerinin devam ettiği nezih bir kokteylle son buldu.

İklim Değişikliğine Ilişkin Çalışmalarımızı Başlattık

Dünya Soğutma Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Hayati CAN, "Bugün iki tane temel mesajımız 
olacak. Bir tanesi, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin sonuçları. Türkiye Paris anlaşmasına imza attı. 
Dolayısıyla yeşil dönüşüme doğru ilerlememiz gerekiyor. Diğer konu ise iklim değişikliğinin yan etkileri. 
Dünyada gıda krizi bekleniyor. En iyi ihtimali yüzde 30 ile gıda ürünlerinde düşme olacak. Biz şu anki gıdadaki 
durum ne, dünyada nasıl gıda işleyişi var ve son olarak biz önümüzdeki dönemde neler yapabiliriz, bugün 
bunu konuşacağız. Bununla birlikte uzun yıllardır soğuk zincirin Türkiye’ye yerleşmesi için yıllardır emek 
veriyoruz. Bu mücadelenin birkaç yönü var. Biri eğitim yönü diğeri ise uluslararası mevzuatı takip ettiğimiz bir 
komisyonumuz var. İklim değişikliğine ilişkin çalışmalarımızı başlattık. İlerleyen günlerde yeni adımlarla ilgili 
çalışacağız" şeklinde konuştu.

Tarladan Çatala Kadar Olan Süreçte Soğuk Zincir Haklarını Tamamlamamız Gerekiyor

Gıdada kaybın çok yüksek olduğunu belirten Can, "Özellikle yaş sebze alanında yüzde 45’lere dayanan bir kayıp 
var. Dolayısıyla bizim gıdanın tamamını kapsayan bir soğuk zincir uygulamasını alt yapısını tamamlamamız 
gerekiyor. Böylelikle iklim değişikliğinin oluşturacağı sorunlarla yüzleşecek hem de gıdadaki maliyetleri 
düşürecek sisteme doğru ilerlememiz gerekiyor. Bugünün temasını ‘Soğutma Değerlidir’ olarak belirledik. 
Gıda muhafazasında yüzde 80’in üzerinde soğuk zincir ile gıdalarımızı muhafaza ediyoruz. Sistemin buraya 
doğru yönetilmesi lazım. Tarladan çatala kadar olan süreçte soğuk zincir haklarını tamamlamamız gerekiyor. 
Önümüzdeki dönemde temel beslenme sorununu ancak böyle çözeriz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Can, "Yaş sebze meyve olarak 55 milyon tonun üzerinde üretimimiz var. Bunun 
yaklaşık 5 milyon tonunu ihraç ediyoruz. Yaklaşık 25 milyon tonunu Türkiye olarak tüketiyoruz. Ne yazık ki 25-
30 milyon yaş sebze meyve kaybının mücadelesini veriyoruz" diye konuştu. 

Soğutma Evlerimizden Kanser Tedavisine Kadar Kullanılıyor

Dünya Soğutma Günü’nün 2019 yılında Stephen GILL’in fikri olduğunu belirten SOSİAD Onursal Üyesi Dr. 
Kadir İSA; “Bu günün amacı, soğutmanın sürdürebilirlik ve dünya açısından her sene düzenlenen etkinlilerle 
vurgulamaktı. Her yılın farklı teması mevcuttu. Bu seneki tema "Soğutma Değerlidir" olarak belirlendi. 
Soğutma çok önemli bir husus. Evlerimizde günlük yaşamın her noktasından kanser tedavisine kadar 
kullanılıyor. Değişik faaliyetler sürdürüyoruz. Ülkemizde 2019 yılının Dünya Soğutma Günü olarak ilanından 
itibaren SOSİAD, buna sahip çıkarak kutlama ve destekleme etkinliklerine devam ediyor” dedi.
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TOBB "Karbon Ayak İzi Hesaplama" Portalı Hazırlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU, Türk iş dünyasının karbon ayak izini 
hesaplayabilecekleri portalı yakın zamanda kullanıma 
açacaklarını bildirdi.

Geleceği Şekillendiren Başlıca Konu

Kongrenin bugüne odaklı bakıştan sıyrılmak ve 
geleceğe odaklanmak için herkese büyük imkan 
sunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları anlattı: 
“Geleceği şekillendiren en başlıca konu, dijital ve yeşil 
dönüşüm sürecidir. Bunlar tüm şirketlerimiz için riskler 

ve fırsatları beraberinde getiriyor. Doğru kullanırsak özellikle AB pazarında rakibimiz olan diğer ülkelerin 
önüne geçebiliriz ama gerekli dönüşümleri eğer ülkede bizler sağlayamazsak AB ile aramızdaki Gümrük Birliği 
avantajlarını tamamen kaybedebiliriz. Araştırmalarda, 2026 yılında tamamen uygulamaya başlanacak olan 
sınırda karbon uygulamasından Çin ve Rusya’nın ardından Türkiye, dünyadaki üçüncü etkilenecek ülke olarak 
ortaya çıkmaktadır. Sınırda karbon vergisinden dolayı en dezavantajı konumdayız. Özellikle alüminyum, 
çimento, demir çelik sektörlerinde bu etkinin daha fazla görüleceği de beklenmektedir.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Türk iş dünyasının karbon ayak izini 
hesaplayabilecekleri portalı yakın zamanda kullanıma açacaklarını bildirdi

Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Sanayi Odasınca (ESO) düzenlenen Eskişehir Sanayi Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 
sanayicilerin “ehem” ile “mühim”i birbirinden ayırt etmesi gerektiğini söyledi.

Geleceği Şekillendiren Başlıca Konu

Kongrenin bugüne odaklı bakıştan sıyrılmak ve geleceğe odaklanmak için herkese büyük imkan sunduğunu 
belirten Hisarcıklıoğlu, şunları anlattı: “Geleceği şekillendiren en başlıca konu, dijital ve yeşil dönüşüm 
sürecidir. Bunlar tüm şirketlerimiz için riskler ve fırsatları beraberinde getiriyor. Doğru kullanırsak özellikle 
AB pazarında rakibimiz olan diğer ülkelerin önüne geçebiliriz ama gerekli dönüşümleri eğer ülkede bizler 
sağlayamazsak AB ile aramızdaki Gümrük Birliği avantajlarını tamamen kaybedebiliriz. Araştırmalarda, 2026 
yılında tamamen uygulamaya başlanacak olan sınırda karbon uygulamasından Çin ve Rusya’nın ardından 
Türkiye, dünyadaki üçüncü etkilenecek ülke olarak ortaya çıkmaktadır. Sınırda karbon vergisinden dolayı 
en dezavantajı konumdayız. Özellikle alüminyum, çimento, demir çelik sektörlerinde bu etkinin daha fazla 
görüleceği de beklenmektedir.”

Çoğu Firmada Karbonsuzlaşma Politikası Yok

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) geçen ay firmalara yönelik anketinde, 
her 4 şirketten yalnızca birinin karbon ayak izi hesabı yapabildiğinin belirlendiğini aktardı. Çoğu firmada 
karbonsuzlaşma politikasının bulunmadığını, hidrokarbon kullanımı yaygın olanlarda ise mevcut enerji 
kaynaklarını değiştirme yönünde plana rastlanmadığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bunların hepsi bizim için 
tehdit. Firmalarımızın büyük çoğunluğunun yeşil mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesi hakkında bilgisinin 
çok sınırlı olduğu görülmektedir. Emisyon Ticaret Sistemi hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmadıkları ve hatta 
bunun Türkiye’de uygulanacağından şüphe duydukları tespit edilmektedir. Türk iş dünyasının karbon ayak izini 
hesaplayabilecekleri bir portalı yakın zamanda inşallah kullanıma açacağız.” diye konuştu.
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TOBB İklimlendirme Meclisi Okullar İçin Havalandırma Sistemlerinin Şart Olduğunu Vurguladı

TOBB İklimlendirme Meclisi, COVID-19 
salgınının bitirilmesi ve çocukların sağlığı 
adına; tüm sınıflarda ısı geri kazanımlı 
mekanik havalandırma sistemine ihtiyaç 
olduğunu duyurdu.

En büyük enfeksiyon riskinin, kapalı 
hacimlerde ve özellikle de okullarda 
olduğunun vurgulandığı TOBB İklimlendirme 
Meclisi raporunda, tüm sınıflara gerekli 
havalandırma sisteminin kurulmasının şart 
olduğu vurgulandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
İklimlendirme Meclisi bünyesinde oluşturulan İç Hava Kalitesi Komisyonu tarafından, “COVID-19 Perspektifinde 
Okullarda Biyolojik Ve Kimyasal İç Hava Kirliliğine Karşı Havalandırma - Politika Dokümanı” yayımlandı. 
Raporda, “Okullarda çocukların sağlığını ve performansını korumak, çocuklar aracılığıyla enfeksiyonların 
topluma taşınmasını önlemek için, sınıfların performansı öngörülebilen ve ölçülebilen, ısı geri kazanımlı 
mekanik havalandırma sistem ve üniteleri ile havalandırılması ulusal bir politika olarak benimsenmelidir” 
görüşüne yer verildi.

En büyük enfeksiyon riskinin havada asılı virüsler nedeniyle kapalı hacimlerde olduğunun bilimsel bir gerçek 
olduğunu ifade eden TOBB İklimlendirme Meclisi Raporu, “Salgın sonrasında da ve muhtemelen olacak 
yeni salgınlarda da, çocukların ve çocuklar yoluyla çarpan etkisi ile toplum sağlığına etkisi büyüktür. Bu 
nedenle okullardaki iç hava kalitesinin iyileştirilmesi en öncelikli toplumsal sorumluluklardan bir tanesidir. 
Yetersiz havalandırmanın olduğu kalabalık ortamlarda uzun zaman dilimlerinde kalmanın COVID-19 bulaş 
riskini artırdığı, oysa doğru bir havalandırmanın ve kontrolünün COVID-19’a neden olan virüslerin iç ortama 
yayılmasının önlediği ve bulaş riskini azalttığı bilimsel bir gerçektir” görüşünü savundu.

Eğitim, öğretim başarısını da etkileyecek

Çocukların iç hava kirliliğinden yetişkinlere göre daha fazla etkilendiğinin anlatıldığı raporda, sınıf içi 
iklimlendirme noktasında alınacak önlemlerle; çocukların sağlığının korunmasının yanı sıra eğitim – öğretim 
başarısına da katkı sağlanacağı kaydedildi.

Raporun tam metni için tıklayınız.

Eskişehir Valisi Erol AYYILDIZ da kentin özellikle önemli derecede rekabet gücü olan sanayi kollarına sahip 
olduğunu belirterek, havacılık ve savunma, makine imalat ve metal eşya, beyaz eşya ve yan sanayi, seramik 
ve raylı sistemler sanayi alanlarında öncü durumda bulunduğunu hatırlattı.

Etkinliğe, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun KARACAN, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan KABUKCUOĞLU, 
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin KESİKBAŞ, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir KÜPELİ, 
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin GÜLER ile sanayiciler katıldı.

Kaynak

https://www.tobb.org.tr/YayinMudurlugu/Sayfalar/TOBB-Yayinlari.php
https://sanayigazetesi.com.tr/tobb-karbon-ayak-izi-hesaplama-portali-hazirliyor/
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İklimlendirme Sektörünün Lider Fuarı “ISK-SODEX 2023’e” Katılım İmzaları Atılıyor

2022 Eurovent Zirvesi Yaklaşıyor

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından organize edilen 
ISK-SODEX 2023 Fuarı; 25-28 Ekim 2023 tarihleri arasında 
ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER, TTMD, ESSİAD, POMSAD, 
SOSİAD, MTMD, KBSB eş organizatörlüğünde İstanbul Fuar 
Merkezi’nde düzenlenecek. Katılımcı firmalar, stant alanları 
için görüşmelerine devam ediyor.

Yaklaşık 42.000 m² alanda satışına başlanan ISK-SODEX 
2023 Fuarı’na 850’nin üzerinde katılımcı gelmesi bekleniyor. 
Asya ve Kuzey Afrika Bölgesi için her zaman bir çekim alanı 
olan fuara, 2023 yılı için Avrupa ülkelerinden de büyük ilgi 
bekleniyor.

Almanya, İtalya ve Fransa’dan katılımcılarını ağırlayacak olan fuarda, alternatif enerjiyle çalışabilecek ürünler, 
temiz ve konforlu iç hava kalitesinin oluşturulması, akıllı HVAC-R otomasyon sistemleri, daha az enerji 
tüketen, daha yüksek performanslı ve çok fonksiyonlu ürünler ön plana çıkacak.

İklimlendirme sektöründe, bölgesinin en büyüğü olma özelliğine sahip olan fuarda ısıtma, soğutma, klima, 
havalandırma, yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, yangın, havuz ve güneş enerjisi sistemleri sektörlerine 
dair binlerce çeşit ürün ve hizmet fuar ziyaretçileriyle buluşacak. Fuarın yenilenen İstanbul Fuar Merkezi’ne 
taşınmasıyla ise katılımcılara ve ziyaretçilere hem ulaşım açısından kolaylık sağlanması hem de daha iyi bir 
fuar deneyimi sunulması hedefleniyor.

2021 yılını toplam 6.2 milyar Dolar, 2022 yılının ilk 4 ayını, geçtiğimiz yıla kıyasla %15.2 artış ile, 2.2 milyar Dolar 
üzerinde ihracat ile tamamlayan iklimlendirme sektörü profesyonellerinin buluşacağı “ISK-SODEX 2023”, 
dünyanın her yerinden ziyaretçiler ve konusunda uzman katılımcılar arasında bilgi alışverişi yapma imkânı sunacak. 
Fuarda yer alacak olan Forum Alanı, Ustalar Ligi, Konferanslar ve sektörün önde gelen dernekleri ile olan iş birlikleri 
sayesinde iş bağlantıları kurma ve geliştirme, sektördeki yenilik ve gelişmeleri yakından tanıma fırsatı sağlanacak. 
T.C. Ticaret Bakanlığı destekleri ile, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından organize 
edilecek olan B2B İkili İş Görüşmeleri ile ise, sektörün ticaret hacmine büyük katkı sağlanacak. 2021 yılı İkili İş 
Görüşmeleri kapsamında, 53 ülkeden 300 profesyonel satın almacı, ISK-SODEX Fuarı katılımcıları ile buluştu. 
İlki 1997 yılında düzenlenen ISK-SODEX Fuarı’nın 2021 yılında gerçekleşen versiyonunda, 2023 yılına kadar 
gerçekleştirilmek üzere 500 milyon Dolarlık ticaret hacmi yakalandı. ISK-SODEX 2021 Fuarı’nı 95 ülkeden 86 
bin 217 kişi ziyaret etmişti.

"Köprüler Kurmak" Temasıyla Düzenlenecek Olan Eurovent 
Zirvesi'ne Katılma Şansını Kaçırmayın!

Eurovent Zirvesi 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya 
Türkiye'de gerçekleştirilecek.

#BuildingBridges temalı 2022 Eurovent Zirvesi, Avrupa, Doğu 
ve diğer bölgelerdeki üreticiler, danışmanlar, planlamacılar, 
montajcılar, ticaret birlikleri ve politika yapıcıları daha 
sürdürülebilir ve döngüsel ürünlere, daha sosyal ve çevresel 
olarak sorumlu bir endüstriye yönlendirmeye odaklanacak. 
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Bu dört günlük etkinlik Eurovent, Eurovent Certita Certification, Eurovent Market Intelligance ve İklimlendirme 
Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) tarafından düzenleniyor. Yerel ve ulusal medya ile dernekler dahil 
birçok ortak tarafından destekleniyor.

Etkinlik sponsorluğu UL (BridgeBuilding Partner), J2 Innovations (BridgeBuilding Partner), Baltimore Aircoil 
Company ve CEIS (BridgeBuilding Destekçileri) gibi endüstri liderleri tarafından da üstlenildi. Türk Hava Yolları, 
2022 Eurovent Zirvesi'nin resmi hava yolu şirketi olarak yer aldı.

Etkinlik, İç Mekan İklimlendirilmesi (HVAC), Proses Soğutma ve Gıda Soğuk Zincir Teknolojilerinin endüstri 
temsilcileri için Avrupa'nın önde gelen yüksek profilli toplantısı niteliğinde. İspanya'nın Sevilla kentinde 
düzenlenen bir önceki etkinlik, üreticiler, politika yapıcılar, müteahhitler ve montajcılardan oluşan 530'dan 
fazla katılımcıyla gerçekleşti. 2020'de yapılması planlanan ve COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen 2022 
Eurovent Zirvesi, Avrupa ve ötesinden 500'den fazla kilit sektör paydaşını "köprüler kurma" hedefiyle bir 
araya getirebilmeyi hedefliyor. Programda öne çıkan etkinlikler arasında tanınmış Eurovent Innovation/HUB, 
ilk zirve gecesinde gerçekleştirilecek dinamik bir politika paneli ve yerel meslek örgütleri İSKİD ve TTMD 
(Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) tarafından müşavirler için İngilizce ve Türkçe olarak düzenlenen özel bir 
seminer bulunuyor.

Organizatörler, Soğutma Dünyası Portalı takipçilerini ve Soğutma Dünyası okuyucularını Antalya'daki 2022 
Eurovent Zirvesi'ne katılmaya içtenlikle davet ediyor. Program, gündem ve kayıt hakkında daha fazla bilgi 
kademeli olarak Zirve web sitesi aracılığıyla duyurulacak.

#BuildingBridges etiketini sosyal medya hesaplarından takip edebilir, www.eurovent-summit.eu web sitesi 
ve Eurovent Linkedin sayfası aracılığıyla güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

http://www.eurovent-summit.eu

