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Haberler

CLIMA 2010, Antalya / 10.REHVA DÜNYA KONGRES‹ için
geri say›m baﬂlad›...
vrupa Is›tma, So¤utma ve Klima Dernekleri Federasyonu
REHVA (Federation of European
Heating and Air-Conditioning Associations) taraf›ndan düzenlenen kongreler dizisinin onuncusu Clima 2010
“REHVA 10. Dünya ‹klimlendirme
Kongresi” 9-12 May›s 2010 tarihleri
aras›nda ülkemizin turizm baﬂkenti
Antalya’da düzenlenecek. 1992 y›l›ndan beri ülkemizde Is›tma, Havaland›rma, ‹klimlendirme ve S›hhi Tesisat
alanlar›nda hizmet veren tesisat mühendisli¤i sektörünün geliﬂtirilmesi
ve konuyla ilgili toplumsal bilgilendirme ile ilgili faaliyet gösteren STK
oluﬂumu Türk Tesisat Mühendisleri
Derne¤i (TTMD),dünya genelinde
sektörünün en önemli Kongresi’ne ev
sahipli¤i yapmaya haz›rlan›yor.

A

29 dernek üyesi ve bu derneklerin 110
bin üyesi ile dünyan›n en büyük konfederasyonlar›ndan biri olan REHVA,
1963 y›l›nda Brüksel merkezli olarak
kuruldu. REHVA’n›n 1975 y›l›ndan
bu yana gerçekleﬂtirdi¤i “Clima 2000

Dünya Konferanslar›” serisi ilk olarak
Milano’da ‹talyan AICARR derne¤i
taraf›ndan düzenlendi. Konferanslar
dizisi önce 5, sonra 4 y›lda bir, son dönemde ise 3 y›lda bir olmak üzere
REHVA üyesi ülkelerden birinde organize ediliyor. Budapeﬂte, Varﬂova,
Kopenhag, Sarajevo, Londra, Brüksel,
Napoli, Lozan ve Helsinki’den sonra
sektörün bu en önemli organizasyonu, 1994’den beri ASHRAE ve
1996’dan beri REHVA asil üyesi olan
TTMD ev sahipli¤inde 9-12 May›s
2010’da Antalya’da gerçekleﬂtirilecek.
Temas› “Binalarda Sürdürülebilir
Enerji Kullan›m›” olarak belirlenen
Clima 2010 Kongresi’nin, tüm tesisat
teknolojilerini ele alarak; binalarda

sürdürülebilir enerji kullan›m›n›n en
son araﬂt›rma ve inovasyon uygulamalar›n› hayata geçirmeye yönelik
katk›lar sa¤lamas› hedefleniyor. Bu
ba¤lamda Kongre; bilimadamlar›na,
yap› ve endüstrisine, bina sahiplerine,
müﬂavirlere, mühendislere, mimarlara ve politikac›lara bilimsel veriler ve
teknik çözümler konusunda bilgi al›ﬂveriﬂinde bulunabilecekleri bir platform sa¤layacak.
Clima 2010’da sunulacak uluslararas›
bildiri say›s› ﬂimdiden 100’ü geçerken; Kongre’nin web sitesi www.clima2010.org son bir ayda 129 ülkeden
5.100’ü aﬂan ziyaretçi say›s› ile büyük
ilgi görmeye devam ediyor.

Linde Gaz Ankara Tesislerinde Medikal Müﬂteri E¤itimi
Gerçekleﬂtirdi
inde Gaz, 30 Eylül Çarﬂamba
günü Ankara tesislerinde Medikal Müﬂteri E¤itimi gerçekleﬂtirdi.
Medikal gazlar›n emniyetli kullan›m›
baﬂl›¤› alt›nda müﬂterileri bilgilendirme amac›yla gerçekleﬂtirilen e¤itimde
gaz kullan›m›nda güvenlik, ekipmanlar, vanalar, tesisatlar ve evde bak›m
konular› iﬂlendi. E¤itim öncesinde sunum eﬂli¤inde Linde tan›t›m videosu
da izlettirilerek ﬂirket hakk›nda bilgi
veridi. Kat›l›mc›lar fabrika gezisiyle
Linde Gaz’› daha yak›ndan tan›ma f›rsat› buldular.
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