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ASHRAE Kış Konferansı bünyesinde gerçekleşen

“RAL“ toplantısında, Turkish Chapter’ın ev sahipliği

yapacağını açıklayan  “Chapter” Başkanı Prof. Dr. Barış

Özerdem, yapılan hazırlıkların anlatıldığı bir sunumu

üyelere aktardı. Sunumda, Geniş Bölge Konferansı’nın

1-4 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacağı

ve ana temasının; “Kentsel Dönüşüm ve Enerji

Verimliliği” olarak belirlendiğini söyleyen Özerdem tara-

fından Kongre’nin tanıtımı başarıyla gerçekleştirildi.

Belirlenen ana temanın, ASHRAE bünyesinden tespit

edilecek seçkin konuşmacılar ve ülkemizden katılacak

uzmanlar tarafından teknik oturumlarda tartışılacağını

bildiren Özerdem,  Kongre’nin diğer günlerinde ise,

ASHRAE-RAL bünyesindeki idari konuların ele alınaca-

ğını belirtti. 

Sosyal programlarla da zenginleştirilecek Kongre’ye

yurtdışından 300 kişinin katılacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’den de yoğun katılımın gerçekleşeceği öngörü-

lüyor. 

ASHRAE’nin 2015 yılı Kış Konferansı 24-28 Ocak

tarihleri arasında ABD’nin Chicago kentinde bulunan

“Palmer House Hilton”da yapıldı. Bu kış konferansları-

nın ayrılmaz bir parçası olan AHR Expo Fuarı da 26-28

Ocak tarihleri arasında yine Chicago kentinde bulunan

“McCormick Place”de gerçekleşti.

25-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen teknik prog-

ramlar; sistem ve ekipmanlar, endüstriyel binalar, büyük

binalar, enerji verimliliği,  yaşam güvenliği, enerji ve su

etkin bina tasarımı ile hastane tasarımı olmak üzere top-

lam 8 alanda belirlendi.

İSİB’in ana sponsorlardan biri olduğu toplantıya

“ASHRAE Turkish Chapter”ı temsilen Prof. Dr. Barış

Özerdem ve Bahadırhan Tari katıldılar. Özerdem,

ASHRAE 2015 Kış Konferansı’nın, 2015 “RAL-CRC”ye

ev sahipliği yapacağından dolayı, “ASHRAE Turkish

Chapter” açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu vur-

guladı.

ASHRAE ile ilgili görüşlerini dile getiren Özerdem;

“Üyelerinin ihtiyaç duyduğu teknik bilgiyi sunan, sektö-

rün gereksinim duyduğu standartları ve kılavuzları oluş-

turan, sektör profesyonellerinin sürekli eğitimini ve ileti-

şimini sağlayan ASHRAE, yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve

sağladığı dokümantasyonla alanın nadir birlikleri arasın-

da yer alıyor” dedi.  

Verdiği Ar-ge desteği ve teknik bilgi ile ASHRAE’nin

dünya standartlarını belirlediğinin altını çizen Özerdem;

ASHRAE’nin ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklim-

lendirmeyle ilgili insani faktörleri halkın değişen ihtiyaç-

ları doğrultusunda hizmet vermek üzere geliştirme mis-

yonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi. 

Ashrae Turkish Chapter, Başarılarına

Bir Yenisini Daha Ekledi

Section’dan Chapter’a en hızlı geçen üye olan
Ashrae Turkish Chapter, bir başarıya daha imza
attı. Ekim 2015’te İstanbul’da yapılacak olan
Ashrae Geniş Bölge Konferansı’na Turkish
Chapter’ın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Sektörden
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Uzun yıllardır bayilerine ve üniversite öğrencileri gibi

çeşitli kesimlere eğitimler veren AFS, kendi bünyesinde

kurduğu AFS Akademi ile sektöre yaptığı katkıları çok

daha ciddi bir boyuta taşıyarak eğitime ve teknik bilgi

birikimine verdiği önemi gösteriyor. 

2014 yılında kurulan AFS Akademi; makina mühendisli-

ği bölümü öğrencilerine, iklimlendirme sektör yöneticile-

rine ve çalışanlarına hitap eden eğitimlerine 21 Ocak

2015 Çarşamba günü başladı.

Sektörde nitelikli iş gücü ihtiyacı olduğunu belirten AFS

Genel Müdür Yardımcısı Bahadırhan Tari, “Akademimizi

açtık. Bugün “Havalandırma, hava miktarı ve hava kana-

lı hesapları” konusu ile ilk eğitimimizi verdik. Sektöre

katkıda bulunmayı ilke edinen bir kurum olarak, verece-

ğimiz başarı sertifikalı teknik eğitimleri ücretsiz olarak

sektör çalışanlarının katılımına sunuyoruz. Akademi eği-

timlerimiz bundan sonra her Çarşamba günü farklı konu

başlıkları ile Beysan bölgemizde devam edecek.

Eğitimlerimize katılmak isteyenler http://www.afsakade-

mi.com/katilim-formu adresi üzerinden başvuruda bulu-

nabilirler” diyerek AFS Akademi ile ilgili görüşlerini

dile getirdi.

21 Ocak’ta açılışı gerçekleştirilen AFS Akademi eğitim

programında;  havalandırma, hava miktarı ve hava kanalı

hesapları, fanlar, fanlı cihazlar, fan seçimi ve kanunları,

fanlarda debi kontrolü, patlama güvenliğinin temel ilke-

leri ve ex-proof fanlar, bükülebilir hava kanalları, ihtiyaç

kontrollü havalandırma, sistem etkisi, motorlarda verim

ve motor koruma sınıfları, havalandırma sistemlerinde

ses, gürültü ve titreşim konu başlıkları ele alınıyor.

AFS Akademi, havalandırma ve iklimlendirme sektörü-

nün bilgi kaynağı olan, sektörü geliştiren ve sektöre yön

veren eğitimlerin yapılacağı bir merkez olmayı hedefli-

yor.

AFS AKADEMİ Açıldı

İklimlendirme sektöründe teknik bilgi birikimine ve donanıma sahip, nitelikli iş gücünün
gelişimine önem veren AFS, sektörün standartlarını yükseltme ilke ve hedefiyle kurduğu
AFS Akademi’nin açılışını 21 Ocak’ta gerçekleştirdi.
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