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Clima 2010 Antalya 10. REHVA Dünya
Kongresi için Geri Say›m
ürkiye’de düzenlenecek en önemli kongrelerden biri olan Clima 2010’da sunulacak uluslararas› bildiri say›s› ﬂimdiden
100 adedi geçerken; Kongre’nin web sitesi
www.clima2010.org son bir ayda 129 ülkeden 5
bin 100’ü aﬂan ziyaretçi say›s› ile büyük ilgi görmeye devam ediyor.

T

Avrupa 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 Antalya’da düzenlenecek. 1992 y›l›ndan beri ülkemizde ›s›tma, havaland›rma, iklimlendirme 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 Kongresine ev sahipli¤i yapmaya haz›rlan›yor.

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.
Bildiri Kat›l›mlar› için Son Gün 30 Eylül 2009
Halen 9 adedi Türkiye’den olmak üzere ABD’den
Hindistan’a uzanan yelpazede 20 farkl› ülkeden
toplam 52 bildiri özetinin kat›l›m için baﬂvurdu¤u
Clima 2010 “REHVA 10. Dünya ‹klimlendirme
Kongresi”nin kay›tlar› artan bir h›zla sürüyor.
Bildiriler için son kay›t tarihinin 30 Eylül 2009’a
kadar uzat›ld›¤›n› ifade eden TTMD Baﬂkan› Cafer
Ünlü; “REHVA Dünya Kongreleri’nin 10’uncusu
olmas› ve 2010 y›l›nda yap›lmas› ile de¤eri artan
Kongre’nin Türk tesisat dünyas›na sürekli yeni
bilgi ak›ﬂ› sa¤lamak ve tecrübelerimizi dünya ile
paylaﬂmak aç›s›ndan önem taﬂ›d›¤›na inan›yoruz,
Türkiye’den kat›lan bildiri say›s›n›n artaca¤›na
inan›yoruz” aç›klamas›n› yapt›.

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’ten beri ASHRAE ve
1996’dan beri REHVA asil üyesi olan TTMD ev sahipli¤inde 9-12 May›s 2010’da Antalya’da gerçekleﬂtirilecek.

Clima 2010 “REHVA 10. Dünya ‹klimlendirme
Kongresi”nin resmi web sitesi
www.clima2010.org ise ziyaretçi ak›n›na u¤ruyor.
Siteyi son bir ayda yüzde 89.9’u yeni ziyaretçiler
olmak üzere 5 bin 100’ü aﬂan kiﬂi ziyaret etti.
Amerika’dan Hindistan’a Hollanda’dan Japonya’ya 129 farkl› ülkeye uzanan yelpazede ziyaretçiler, kay›t, konaklama, bildiri kabulu gibi iﬂlemlerini web site üzerinden yürütebiliyor.

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

Dört gün süren REHVA Dünya Kongreleri; tüm
dünyadan 1000’den fazla akademisyen, bilim
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adam›, mekanik tasar›mc›, dan›ﬂman, müteaahhit, yat›r›mc›, imalatç› ve bina iﬂletmecisini biraraya getiriyor. Kongrelerde iklimlendirme, havaland›rma, ›s›tma, enerji, iç hava kalitesi, s›hhi tesisat, mekanik tesisat ve benzeri konularda bilimsel
sunuﬂlar›n yan›s›ra atölye çal›ﬂmalar› ve poster sunumlar›yla karﬂ›l›kl› biﬂlgi al›ﬂveriﬂi yap›lan bu dev
organizasyon, ﬂimdiye kadar ulaﬂ›lan en yüksek kat›l›mc› say›s›na ulaﬂma iddias›yla 1.500’e yak›n ›s›tma, so¤utma, iklimlendirme uzman›n› Antalya’da
bir araya getirmeye haz›rlan›yor.

HRAE ve REHVA nezdinde baﬂar› ile temsil ediyor. 2000 y›l›nda REHVA Genel Kurulu’nu ‹stanbul’da organize ederek aç›l›m›n› sürdüren TTMD,
2001 y›l›nda TTMD 2.Dönem Baﬂkan› Numan ﬁahin’in REHVA Yönetim Kurulu’na 2 dönem seçilerek 2007 y›l›na kadar baﬂkan Yard›mc›s› ve Yay›n
Komitesi baﬂkan› olarak görev yapmas› ile süreci devam ettirmiﬂtir. Clima 2010 Kongresi’nin ülkemize kazand›r›lmas›nda önemli bir rol üstlenen Numan ﬁahin, halen Clima 2010 Kongre
Baﬂkan› olarak görev al›yor.

Uluslararas› “Ö¤renci Yar›ﬂmas›”n›n da yer alaca¤› Kongre’de; ISK Is›tma-So¤utma-Klima konusunda ulusal bir yar›ﬂma ile seçilecek bir Türk
üniversitesinin ö¤rencilerinden oluﬂacak bir
ekip, Türk tak›m›n› oluﬂturacak.
Kongreyi takip eden gün boyunca ise ASHRAE ve
REHVA taraf›ndan uzmanlarca sunulacak ücretli
seminerler ise tüm kat›l›mc› profesyoneller için
önemli f›rsatlar yaratacak.

“Clima 2010- 10. REHVA Dünya ‹klimlendirme
Kongresi” için Organizasyon ve Bilim Komitesi
üyeleri, 20 Aral›k 2006 tarihinden bu yana verimli bir iﬂbirli¤i ile bu Kongrelerin en iyilerinden birini haz›rlamak için çal›ﬂmalar›na devam etmektedir. Haz›rl›k Komitesi Numan ﬁahin’i Organizasyon Komitesi Baﬂkan›, Prof. Dr. Ahmet Ar›soy’u ise Bilim Komitesi Baﬂkan› olarak aç›klam›ﬂt›r.

TTMD ayr›ca, ülkemiz akademisyenlerinin ve
sektör profesyonellerinin Clima 2010 Kongresi’nde bildiri sunabilmelerine destek olmak
amac›yla ISKAV, ‹SK‹D, DOS‹DER ve ‹ZODER sektör dernekleriyle birlikte oluﬂturdu¤u Ar-Ge Fonu Projesi ile 8 projeyi maddi olarak destekleyerek Kongre’ye Türk bildirilerinin de sunulmas›na
imkan veriyor.

“Clima 2010 - 10. REHVA Dünya ‹klimlendirme
Kongresi” ile ilgili ilk duyuru Ocak 2008’de New
York’da gerçekleﬂtirilen ASHRAE K›ﬂ Toplant›s›’nda Organizasyon ve Bilim Komitesi üyelerinin
kat›l›m› ile etkin biçimde gerçekleﬂtirildi. Tüm
dünyadan ilgili çevrelere yönelik olarak elektronik
ortamdaki duyurular sürekli olarak devam ederken, ayr›ca ASHRAE üyelerinin kat›l›mlar›n› art›rmak amac›yla 7 kiﬂilik özel bir komite kuruldu.

TTMD Baﬂkan› Cafer Ünlü yapt›¤› aç›klamada,
“Bu Dünya Kongresi’nin haz›rlanmas› görevinin
TTMD’ye verilmiﬂ olmas›, ülkemizin ve tesisat
sektörümüzün tan›t›lmas› için çok büyük bir f›rsat olacakt›r. Bu görev bir çok üyenin yo¤un çal›ﬂmas›n› gerektiren, “gönüllülük” esas›na dayanan a¤›r bir sorumluluktur, ancak al›nacak teﬂekkürlerin en önemli ödüller olaca¤›na inan›yoruz” derken, “Türkiye tesisat sektöründe ve üniversitelerimizde yap›lan Ar-Ge çal›ﬂmalar›n›n
“bildiri” olarak sunulmas›, ihracat hedefleyen
ﬂirketlerimizin “sponsor” olarak destekleri ve
uluslararas› iliﬂkileri geliﬂtirmek için üniversite,
kamu ve özel sektörden meslekdaﬂlar›m›z›n “delege” olarak kat›l›mlar› ile, ülkemizin tan›t›m› ve
ev sahipli¤imizin yan›nda ülkemize bilgi transferi
için Kongre bulunmaz bir f›rsat olarak de¤erlendirilmelidir” diye ekliyor.

Duyuru çal›ﬂmalar› kapsam›nda Organizasyon
Komitesi’nin çal›ﬂmalar›, Avrupa ve dünya genelindeki ilgili tüm önemli Fuar ve Kongrelerde etkili tan›t›m amac›yla devam ediyor. Kongre’nin
tan›t›m broﬂürleri, fuar ve kongrelerde da¤›t›l›rken, gerekli görülen büyük kongrelerde TTMD
kat›l›mc›lar› özel sunumlar ile tan›t›m çal›ﬂmalar›n› yürütüyor. ISH Frankfurt Fuar›’nda bir çok
firman›n stand›nda tan›t›m broﬂürleri yer al›rken,
Portekiz’de gerçekleﬂtirilen Climamed Kongresi’nde özel Clima 2010 stand› kurularak, TTMD
Baﬂkan› Cafer Ünlü’nün konuﬂmas› ile duyuru
çal›ﬂmalar›na bir yenisi eklendi. Sektör dergileri
TTMD Dergisi, MMO Tesisat, Termodinamik,
DTK, REHVA Journal ve Tesisat dergilerinde sürekli ilanlarla duyuru çal›ﬂmalar› destekleniyor.
Clima 2010 Kongresi’nin 2. Duyurusu ise, ASHRAE Chicago 2009 K›ﬂ Toplant›s›’nda da¤›t›lm›ﬂ,
sonras›nda ASHRAE Journal’in Mart 2009 say›s›nda özel bir ilan çal›ﬂmas› ile tan›t›ma devam
edilmiﬂtir.

TTMD ve Clima 2010 Çal›ﬂmalar›
TTMD, uzun y›llard›r ülkemizi sektörünün uluslararas› cephesinde en tan›nan iki STK olan AS36
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“Clima 2010- 10. REHVA Dünya ‹klimlendirme Kongresi”
KONGRE PARTNERLER‹
TTMD - Türk Tesisat Mühendisleri Derne¤i
MTMD - Mekanik Tesisat Mühendisleri Derne¤i
TOBB -Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
Sodeks Fuarc›l›k-Hannover Messe
A T‹P‹ SPONSORLAR
AFS
FRITERM
‹KL‹MSA
LENOX
ODE
B T‹P‹ SPONSORLAR
SYSTEM AIR
TESTO
ULUS YAPI
“Clima 2010- 10. REHVA Dünya ‹klimlendirme Kongresi”ne Destek Veren
ULUSLARARASI DERNEKLER
ASHRAE – American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers.
CCHVAC-China Committee of Heating, Ventilating & Conditioning.
EUROVENT-European Committee of Air Handling and Refrigeration Equipment Manufactures.IIR- International Institute of Refrigeration.
ISHRAE-Indian Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers.
SCANVAC- The Joint Organization of HVAC-technology for the National Societies in Scandinavia, Iceland and the Baltic States.
SHASE-The Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan.
SAREK-The Society of Air-Conditioning and Refregirating Engineers for Korea.
MMO- Makina Mühendisleri Odas›.
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