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Önsöz

Değerli Üyelerimiz,
Geçen sene Şubat ayında ortaya çıkan ve Mart ayı itibariyle etkilerini ülkemizde
ve tüm Dünya'da gösteren COVID-19 pandemisi gölgesinde geçen bir 2020
yılını hepbirlikte yaşadık.
Yaşanan çok sayıda doğal felaket bir yana, her birimizin hayatını değiştiren
küresel ölçekli bir salgın ile de karşı karşıya kaldık. Birçok kaybın yaşandığı
ve hepimizin hayatını az ya da çok sarsan bir yıl geçirmiş olsak da, tüm
yaşananlardan bağımsız olarak zaman akmaya devam etti.
Pandemi koşullarının getirdiği kısıtlara rağmen teknolojik ve kültürel olarak
dijital dönüşümün ne kadar gerekli ve hayati olduğunu her kesimin idrak
ettiği bir dönem yaşadık. Pandemi nedeniyle etkin çalışabilmek için ev, iş ve
eğitim yerlerimizi dijitale dönüştürmek zorunda kaldık. Böylelikle hızla dijital
dönüşümü izleyerek yaşamı devam ettirmek adına yıllardır bilişimcilerin
anlatmaya çalıştığı dönüşüm pandemi sayesinde birkaç ayda gerçekleştirdi. Ülkemizde bir çok kamu ve
sivil toplum kuruluşları, hedef kitlelerine yönelik sanal ortamda; alanlarında yetkin uzmanların katılımları ile
online eğitimler, sempozyumlar, çalıştaylar, toplantılar düzenledi. E-ticaret gerek tablet, gerek mobil, gerekse
telefonlar aracılığıyla gerçekleştirildi.
İklimlendirme sektörüne baktığımızda ise konu, özellikle evlerin ve ticari binaların havalandırması anlamında
ön plana çıkıyor. Bununla bağlantılı olarak evlerimizden; hastaneler, rezidanslar, oteller, ofisler, plazalara kadar
geniş kapasiteye sahip alanlar için klima santrallerinin %100 taze havalı duruma getirilmesi, havalandırma
sisteminin doğru çalıştırıp, sağlığımızı korumak için filtrasyonlara önem verilmesi, kapalı havalandırma ve
iklimlendirme sistemlerinde kullanılan UVC cihazlarının pandemi sürecindeki etkilerinin ne kadar önemli
olduğu ortaya çıktı. Bir diğer önemli konu ise korona virüsü aşısının imalatından uygulamasına kadar, soğuk
zincir kırılmadan transferinin sağlanması konusunda yapılan çalışmalar ile sektörümüzün bilgi, birikim ve
deneyimi ortaya çıktı.
Bu gelişmeler ile tamamladığımız koskoca bir 2020 yılını geride bırakarak 2021 yılına başladık. Önümüzdeki
dönemde iklimlendirme sektörümüzün pandemi gölgesinde olsa bile ihracatının yükseleceğini, AR-GE ve
yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde önemli bir fark yaratacağına inanıyor, güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum.
Saygılarımla,
Turan MUŞKARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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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; 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan yıllık aidat ödemelerinin 31 Mart 2021
tarihine kadar gerekmektedir.
Seçkin T. ERDOĞMUŞ
Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi

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, 2021 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.

Doğum Günü Tebrik Mesajları

www.essiad.org.tr

Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Ocak ayında doğan;

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.

Cantek
Can Hakan KARACA
Şahıs
Dilek KUMLUTAŞ
Aldağ
Doruk OFLAZ
Mekanik Tes.
Duygu ÖZTAŞ
FabricAir
Fikret ŞAHİN
Dinamik Isı
Füsun AKDAŞ
ESSİAD
Gülcan ÖRTEL
Karyer
Hagop KARTUN
Onursal Üye
Halit ŞAHİN
Ref
İbrahim İŞBİLEN
İmbat
Kerim GÜMRÜKÇÜLER
Jet İklimlendirme
Mustafa ÇAĞLAYAN
Mustafa KÜÇÜKARPACI Buzçelik
Başarır Soğ.
Nilay TUTAN
Şahıs
Orhan EKREN
Şahıs
Ömer Sabri KURŞUN
Karyer
Sarkis ŞAHAKOĞLU
Ekofin
Serhan GÜNDOĞAR
Tolerans
Ümit ÇALLI
Doğu
Vehbi AKYAR
Şahıs
Yücel CANLI
Friterm
Zülal DAVASLI
doğum günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler
dileriz.
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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.
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Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. Ege’de Sektörünün İhracat Yıldızı Oldu
Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında 2020 yılında
iklimlendirme sektöründe en fazla ihracat gerçekleştiren
firma Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş.
oldu
Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Ege
İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları
Ödül Töreni’nde iklimlendirme sektöründeki 905 firma
içinden 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firma olarak “Ege Bölgesi İklimlendirme Sektörü İhracat
Yıldızı” ödülüne lâyık görüldü. Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Manisa’da kurduğu fabrikasında
2017 yılı sonunda üretime başlayan firma, Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konseptiyle
tasarlanan tesiste yüksek teknolojili ve çevreye dost ürünler üretiyor.
Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu dijital fabrikasında
2017 yılının sonunda üretime başlayan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Ege İhracatçı
Birlikleri tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde “Ege Bölgesi İklimlendirme Sektörü Yıldızı”
ödülüne lâyık görüldü. Şirket, Ege Bölgesinde faaliyet gösteren iklimlendirme sektöründeki 905 firma içinden
2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firma oldu.
Dijital fabrikada yüksek teknolojili çevreye dost ürünler üretiliyor
Mitsubishi Electric’in gelişme ve büyüme potansiyeline inandığı Türkiye’ye yatırım yapmasının bir sonucu
olarak hayata geçirilen Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., şirketin Avrupa’daki ilk ev tipi
klima fabrikası olma özelliğini taşıyor. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konseptiyle
tasarlanan dijital fabrikada yüksek teknolojili çevreye dost ürünler üretiliyor. Büyüyen Türkiye’nin belirlediği
yüksek ekonomik hedeflerine ulaşması için gerekli teknoloji ve bilgi kullanımını aktarmayı hedefleyen
Mitsubishi Electric, ihracattaki başarının yanı sıra iç piyasaya ve istihdama da katkı sağlamaya devam ediyor.
Aera İklimlendirme, Üretim Alanını Genişletmek İçin Geri Sayıma Başladı

2016 yılının başında yerli ve yabancı sermaye ortaklığı ile tesisat mühendisliği sektöründe, yur tiçi ve ihraç
pazarlarında önemli bir oyuncu olmak amacı ile kurulan Aera İklimelendirme'nin AR-GE ve tasarım ekibi, İTOB
OSB Bilimpark’ta ürün geliştirme çalışmalarına başlayarak aynı yıl içinde, Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde,
modern üretim sistemleri ile donatılmış olan fabrikasını kurarak, deneyimli personeli ile ürünlerini sektöre
sunmak üzere, İstanbul Ataşehir’de satış ofisini oluşturdu. Tüm Dünyayı etkileyen zorlu pandemi sürecinde
çok çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra insan sağlığını koruyan cihazlar tasarlayan, üreten
ve ihracat sayısını arttıran Aera İklimlendirme, üretim alanına 9.500 m2 daha eklemek için geri sayıma
başlayarak, yüksek verimli üretim modelleri ile yüksek etkenlik ve düşük maliyetle ulusal ve uluslararası
standartlara uygun olarak üretilen ürünleri ile çalışmalarına devam ediyor.
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Daikin, Avrupa’da 140 Milyon Euro Değerindeki Yatırımıyla Son Teknolojiye Odaklandı
Daikin Industries Ltd., Türkiye’deki Ar-Ge merkezinin de dahil
olduğu Avrupa Geliştirme Merkezi (EDC)’ni daha kapsamlı
araştırmalar yapabilmek amacıyla büyütme kararı aldı. Bu
kararla Belçika’nın Gent kentinde 140 milyon Euroluk bir yatırım
planlayan Daikin, EDC’nin halihazırda gerçekleştirdiği inovatif ve
enerji verimliliğini en üst düzeye çıkaran araştırma ve geliştirme
çalışmalarına yenilerini eklemeyi hedefliyor. 2021 yılının ikinci
yarısında Gent Üniversitesi’nin Wetenschap Park yerleşkesine
yapılması planlanan geliştirme kompleksi, yeni ısıtma teknolojileri,
‘nesnelerin interneti’ ve ‘yapay zeka’ gibi alanlara yoğunlaşacak.
Daikin Industries Ltd.’nin Avrupa iştiraki Daikin Europe N.V. (DENV) Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA)
Geliştirme Merkezi (EDC)’nin çalışmalarını daha üst düzeye çıkarmak amacıyla Belçika’nın Gent şehrinde 140
milyon Euro değerinde yeni bir yatırıma hazırlanıyor. Daha kapsamlı inovasyon çalışmaları için ek kapasitenin
yanı sıra yeni test odalarına ve en son teknolojiyle donatılmış daha büyük araştırma tesislerine ihtiyaç duyan
Daikin, bu amaçla 2021 yılının ikinci yarısında Gent Üniversitesi’nin Wetenschap Park yerleşkesine modern
bir geliştirme kompleksi inşa etmeyi planlıyor. Sektörde inovasyon ve çevreye verdiği önemle bilinen Daikin,
bu yatırımıyla ısıtma çözümlerine, yeni ısı pompası teknolojisine ve gıda ve farmasötik ürünler için kullanılan
soğuk zincir çözümlerine üstün teknolojiler yardımıyla yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. DENV’nin daha
fazla yeni teknoloji geliştirebilmesi için EDC’nin yenilenmesi ve daha kapsamlı hale getirilmesi büyük önem
taşıyor.
Daikin'in EMEA Geliştirme Merkezi’nin 2012 yılında kurulmasından bu yana, Avrupa’nın bu lider araştırma
platformunun; Gent, Pilzen (Çek Cumhuriyeti), Güglingen (Almanya) ve Sakarya’daki (Türkiye) uydu
merkezleriyle ve diğer tesisleriyle inanılmaz bir hızda büyüyerek fark yarattığını belirten EDC Genel Müdürü
Kazuhide Mizutani, “Şu anda Ostend ve Gent’te 220’ye varan Ar-Ge çalışanıyla hizmet veriyoruz. EDC’nin
2012 yılında kuruluşundan bu yana yaklaşık yüzde 140 oranında büyümeyi başardık. Start-up aşamasından
itibaren, araştırma altyapımızı geliştiriyor ve sıcaklık kontrolü için ilave test odaları inşa ediyoruz. Tüm
bunlar klasik ısıtma çözümlerine karşı enerji verimli alternatiflere yönelik artan talebin bir sonucudur. Pazar
ihtiyaçlarını öngörerek hazır olmak ve Avrupa'nın çevre dostu yaklaşımlarını yakalamak istiyorsak daha da
büyümemiz ve genişlememiz zorunludur” açıklamasını yaptı.
Hava Kirliliği ve COVID-19 Hakkında AP Raporu Yayımlandı
Avrupa Parlamentosu'nun ENVI komitesi, hava kirliliğinin başta
COVID-19 olmak üzere sağlık üzerindeki etkileri hakkında bir rapor
yayınladı. Rapor, iç hava kalitesini artırmak için havalandırmanın
önemini ve Sars-COV-2 iletimini azaltmak için iç mekanların uygun
şekilde havalandırılması ihtiyacını vurguluyor. Ayrıca, SARS-CoV2'nin iç mekanlarda yayılmasını önlemek için mevcut havalandırma
standartlarının yeterli olup olmadığı sorusunu da gündeme getiriyor.
Rapor genel bir değerlendirme olsa da, ENVI Komitesinin bu konuyu
ele alması, IAQ'nun önemi ve bina politikalarında minimum IAQ
gereksinimlerinin tanımlanması konusunda farkındalık yaratma
açısından önem taşıyor.
Bu çalışma, hava kirliliğinin başta COVID-19 olmak üzere sağlık üzerindeki etkileri hakkındadır. COVID-19
salgını, dünyanın birçok bölgesinde hasara yol açmaya devam ediyor. Enfeksiyon, kişiden kişiye temas yoluyla
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yayılır. Bulaşma ve prognoz, bir kez enfekte olduğunda, potansiyel olarak hava kirliliği gibi birçok faktörden
etkilenir. Çalışmalar, hava kirliliğinin hastalığın görülme sıklığını ve şiddetini artırdığını öne sürüyor. Ancak,
mevcut veriler çok sınırlıdır. Özellikle hava kirliliğinin hastalığa niceliksel katkısı hala çok belirsizdir.
Bu belge, Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği (ENVI) komitesinin talebi üzerine Ekonomik, Bilimsel ve Yaşam
Kalitesi Politikaları Politika Dairesi tarafından sağlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, hava kirliliğinin COVID-19 üzerindeki potansiyel etkilerini, genel olarak hava kirliliğinin
sağlık etkileri hakkında bilinenler bağlamında ve bu tür etkileri incelemek için son teknoloji yöntemlerle
tartışmaktır. Hava kirliliğinin kaynakları ve konsantrasyonları Avrupa'da birçok kaynak hava kirliliğinin
artışına yol açar. Bunlar arasında fosil yakıt veya biyokütle yakılması sonucu enerji üretimi, yol trafiği, nakliye
emisyonları, ev ve kamu hizmeti binalarının ısıtılması, endüstriyel üretim, tarımsal emisyonlar ve diğerleri
bulunmaktadır. Bu kaynaklar sadece doğrudan kirletici (birincil emisyonlar) üretmekle kalmaz, aynı zamanda
atmosferik reaksiyonlar yoluyla ikincil kirleticiler üreten sözde öncü gazlar üretir. Örnekler, tarımdan elde
edilen amonyaktan üretilen ince parçacıklar, kükürtlü fosil yakıtın yanmasından kaynaklanan kükürt oksitler
ve karayolu trafiğinden kaynaklanan nitrojen oksitler, güneş ışığının ve yüksek hava sıcaklıklarının etkisi
altında nitrojen oksit ve hidrokarbonlardan üretilen ozondur. Çoğu kirletici madde konsantrasyonu son on yılda
düşmüştür; ozon, küresel ısınmanın yanı sıra öncü gazlardaki dünya çapındaki artışlardan kaynaklanan artan
hemisferik arka plan konsantrasyonları nedeniyle bir istisnadır. Yine de, Avrupa'nın çoğu, ince partiküller ve daha az ölçüde - ozon için Dünya Sağlık Örgütü Hava Kalitesi Kılavuzlarına (WHO AQG) hâlâ uyumlu değildir.
İnsanlar zamanlarının çoğunu içeride ve çoğu zaman evde geçirdiklerinden, iç mekanlarda kirliliğe maruz
kalmak önemlidir. İç mekana nüfuz eden dış mekan kirliliğinin yanı sıra, sigara içimi, yemek pişirme, mum
yakma, odun sobası ve şömineler gibi çeşitli iç mekan hava kirlilik kaynakları mevcuttur. Hava kirliliğinin sağlık
üzerindeki etkileri hakkında bildiklerimizin çoğu epidemiyolojik çalışmalardan gelmektedir. Epidemiyoloji,
"halk sağlığı bilimidir".
Hava kirliliği epidemiyolojisi, evlerde ve hatta kişisel düzeyde maruziyeti tahmin etmek için gelişmiş
yöntemler kullanır. Giderek artan bir şekilde, bu tür yöntemler saha gözlemlerini kimyasal taşıma modelleri,
uydu görüntüleri ve arazi kullanım verileriyle birleştirmektedir. Bu maruziyetlerin sağlık üzerindeki etkilerini
incelemek için, hava kirliliği ile kalp hastalığı, astım, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), diğer akciğer
hastalıkları gibi kronik hastalıkların gelişimi arasındaki ilişkiyi kesin olarak belgelemek için kanser ve diyabet
gibi büyük popülasyon kohortları yıllarca takip edilir.
Toplu olarak, hava kirliliğine ilişkin uzun vadeli çalışmalar, ince parçacıkların (PM2.5) tüm nedenlere bağlı
ölümler üzerindeki etkilerine, kardiyovasküler ve solunum hastalıklarının yanı sıra diyabet ve akciğer kanserine
bağlı morbidite ve mortalite üzerindeki etkilerine dair ikna edici kanıtlar göstermiştir. Ayrıca, nitrojen dioksit
(NO2) ve ozon (O3), solunum hastalığı ve ölümle ilişkilidir. Uzun vadeli etkilerle ilgili çalışmaların yanı sıra,
hava kirliliği konsantrasyonlarındaki kısa vadeli değişikliklerin etkilerini araştırmak için uzun bir gelenek
de vardır. Örneğin, 1930'da Meuse vadisinde (Belçika) ve 1952'de Londra'da (İngiltere) çok yüksek kirliliğin
dramatik olaylarına dayanan bu sözde zaman serisi çalışmaları, çok düşük seviyelerden başlayarak maruz
kalma seviyelerine göre ölüm oranı ve hastane kabulleri üzerinde ikna edici bir şekilde etki gösterdi.
Buna karşılık, iç mekan kirliliğinin sağlık üzerindeki etkileri ve çiftçilikten kaynaklanan hava kirliliğinin
doğrudan etkileri üzerine daha az çalışma yapılmıştır. İç mekan çalışmaları öncelikle çevresel tütün dumanı,
gazlı pişirme emisyonları, ev rutubeti ve diğer karmaşık kimyasalların etkilerine odaklanmıştır. Çiftçilikten
kaynaklanan hava kirliliği üzerine çalışmalar, belirli yerlerde ve çiftlik hayvanlarına (zoonozlar) kadar
izlenebilir insan hastalığı salgınları sırasında ilgili olabilecek belirli mikrobiyal çiftlik kirleticilerinin rolüne
odaklanmayı içerir. Kırsal topluluklarda yapılan çalışmalar, nadir durumlarda, kümes hayvanlarından kuş
gribi gibi zoonotik enfeksiyonların veya Coxiella burneti ile enfekte olan keçi ve koyunlardan Q hummasının
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bulaştığını göstermiştir. Ek olarak, yoğun hayvancılık operasyonlarına yakın yaşayan sakinlerde daha düşük
akciğer fonksiyonu ve daha fazla pnömoni gösterilmiştir. İlginç ve tersine, çiftçi topluluklarında yaşamanın da
alerji ve astıma karşı bir miktar koruma sağladığı görülmüştür.
Hava kirliliği epidemiyolojisi araştırmalarından elde edilen köklü yöntemler ve bulgulardan oluşan bu
arka plana karşın, hava kirliliğinin COVID-19 üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar henüz emekleme
aşamasındadır. COVID-19, üzerinde çalışılması inanılmaz derecede zor bir uç noktadır. Virüs insandan
insana bulaştığı için hastalığın yayılması hem zaman hem de mekanda oldukça dinamiktir. Enfekte kişiler,
ne kadar virüs saçtıkları konusunda birbirlerinden büyük ölçüde farklıdır ve pandemik dalgaların şekli, süper
yayılan olaylar tarafından yönlendirilirken sıklıkla vaka kümeleri meydana gelir. Hava kirliliğine uzun süreli
maruz kalma ile kronik hastalık gelişimi arasındaki ilişkileri incelemek için iyi çalışan yöntemler, bu kadar
hızlı hareket eden bir hedefi araştırırken sınırlıdır. Ayrıca, kısa vadeli hava kirliliği etkilerini değerlendirmek
için zaman serisi metodolojisi, istikrarlı popülasyonlarda zamanla değişen maruziyetlerin ve sağlık etkilerinin
uzun, çok yıllık, günlük gözlemlerini incelemek için geliştirilmiştir. COVID-19 ile şimdiye kadarki zaman serisi
çalışmaları zorunlu olarak çok kısa olması, onları kontrolsüz hatalara karşı savunmasız hale getiriyor. Açık
ve sezgisel bir örnek, hava kirliliğinin zaman akışlarının yanı sıra COVID-19'un, hava kirliliğindeki düşüşler
ile COVID-19'daki düşüşler arasında yapay bir korelasyon oluşturan şey; çok çeşitli karantina önlemlerinden
etkilenmiş olmasıdır. Bu çekinceler, hava kirliliğinin hem görülme sıklığı hem de ciddiyet açısından COVID-19
üzerinde bazı zararlı etkilere sahip olmayabileceğini öne sürdüğü şeklinde yorumlanmamalıdır. Hava kirliliği,
kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıklarının prevalansını açıkça artırmaktadır. Bu hastalıklardan muzdarip
hastalar, sağlıklı deneklere kıyasla COVID-19'a bağlı ölüm riskinde artışa sahiptir.
Ayrıca, hava kirliliğinin, muhtemelen konakçı savunmasını azaltarak, çeşitli patojenlerden kaynaklanan
solunum yolu enfeksiyonlarının oluşumunu artırdığı gösterilmiştir. Bu tür etkiler, COVID-19 için de mümkündür
ve hatta kuvvetle muhtemeldir.
Yalnızca Avrupa'da, ince parçacıklı maddenin her yıl yaklaşık 400.000 erken ölüme neden olduğu tahmin
edilmektedir. Dünya çapındaki sayı 4.000.000'in çok üzerindedir. Bu etkilerin, sağlık üzerindeki hava kirliliği
etkilerine daha yüksek maruz kalma ve/veya artan duyarlılık ve/veya daha yüksek kardiyovasküler ve solunum
hastalığı temel oranları olan dezavantajlı popülasyonlarda meydana gelmesi daha olasıdır. DSÖ şu anda Hava
Kalitesi Yönergelerini revize ediyor ve AB, hava kirliliğinin azaltılmasına ilişkin politikaları için yeni yönergeleri
takip etme sözü verdi. Hava kirliliğinin COVID-19 üzerindeki etkileri daha net bir şekilde tespit edilirse, bu, bu
tür politikaları agresif bir şekilde sürdürmek için daha fazla teşvik edici olacaktır.
•Raporun tamamını incelemek için tıklayınız.
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TTMD Yayın No: 39 ASHRAE Standardı 62.1 Yayımlandı
TTMD tarafından profesyonel hizmet veren ve yeni mezun mühendisler ile
bu meslekte yetişmek isteyen öğrencilerin uygulama alanındaki eğitimlerine,
araştırmalarına, bilgi ve teknoloji transferine katkıda bulunmak amacıyla tesisat
sektörü ile ilgili doğru ve çağdaş bilgiler içeren “El Kitapları”nın yayımlanması
ve “Uygulama Kuralları”nın konması hedefiyle bugüne kadar çeşitli konularda
38 adet TTMD Yayını sektör yararına sunulmuştur.
Yeni yayımlanan 39 numaralı "ASHRAE Standardı 62.1 – Kabul Edilebilir Bir
İç Hava Kalitesi İçin Havalandırma" konulu kitap ile mekân içinde yaşayanlara
kabul edilebilir iç mekân hava kalitesi sunmak ve onların sağlıklarına yönelik
tehditleri en aza indirmek amacıyla mekâna sağlanması gereken asgari hava
miktarlarını belirlemek amaçlanmaktadır.
Bu değerli yayın; www.ttmdkitap.com veya www.ttmd.org.tr adresinden,
TTMD Ofislerinden ya da ttmd@ttmd.org.tr aracılığıyla temin edilebilir.
“ASHRAE Standardı 62.1 – Kabul Edilebilir Bir İç Hava Kalitesi İçin Havalandırma ” standardı TTMD Üyelerinden
Dr. Murat ÇAKAN tarafından çevrilmiş, Systemair-HSK Havalandırma Endüstri San. ve. Tic. A.Ş katkılarıyla
basılmıştır.
REHVA Yıllık Toplantısı Çevrimiçi Yapılacak
REHVA Yıllık Toplantısı, 12-19 Nisan 2021 tarihleri arasında online
olarak düzenlenecek. COVID-19 salgını nedeniyle REHVA Yönetim
Kurulu, toplantıları bir kez daha WebEx platformunu kullanarak
çevrimiçi düzenlemeye karar verdi.
Yıllık Toplantı, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü ETC (Eğitim Komitesi)
Toplantısı ile başlayacak. Ertesi gün, SCM (Sponsorlar Komitesi),
14 Nisan 2021’de Basın Yayın ve Pazarlama Komitesi ile ortak
REHVA Dergi Yayın Kurulu Toplantısı yapılacak. 15 Nisan Perşembe
günü programında Teknoloji ve Araştırma Komitesi toplantısı,
16 Nisan’da Kurul Kapanış toplantısı bulunuyor. 19 Nisan 2021’de ise REHVA Genel Kurulu ile 2021 yıllık
toplantısı sona erecek.
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15. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
Fuarı
ANA TEMA

MEKANİK TESİSATTA
DÖNÜŞÜM
2021

2 - 5 HAZİRAN 2021*

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir

BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHİ
Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi

6 Kasım 2020

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi

5 Şubat 2021

Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi

16 Nisan 2021

Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

30 Nisan 2021

Kongre Programının yayımlanması

TA ÖN
Rİ EM
HL Lİ
ER

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

16 Ekim 2020

*Makina Mühendisleri Odası küresel salgın koşullarına bağlı olarak kongre formatı ve tarihlerinde değişiklik yapabilir.

İLETİŞİM
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - Anadolu Caddesi No: 40 K: M2 35010 Bayraklı - İZMİR
Tel: (0232) 462 33 33 / 209-210
Web: http://teskon.mmo.org.tr • http://mmoteskon.org • e-posta: teskon@mmo.org.tr

