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Haberler

“10. Rehva Dünya Kongresi - Clima
2010” TTMD Taraf›ndan Antalya’da
Organize Ediliyor
“10. Rehva Dünya Kongresi - Clima 2010”, 9 – 12
May›s
tarihleri
aras›nda,
“Binalarda
Sürdürülebilir Enerji Kullan›m›” ana temas›yla
gerçekleﬂtirilecek.

ras›nda tüm kat›l›mc›lara gönderilecek.
REHVA taraf›ndan ISK Is›tma-So¤utma-Klima
konusunda düzenlenen Rehva “Ö¤renci
Yar›ﬂmas›”n›n da yer alaca¤› Kongrede, Rehva
üye derneklerinin her birinden kat›lacak Ülke
birincileri bildirilerini sunacak ve kongre sonunda dereceye giren ö¤renciler ödül töreninde
duyurulacak ve ödüllendirilecek. Ülkemizde
SODEX, ‹SK‹D, ‹SKAV, DOS‹DER, ‹ZODER ve
TTMD’den oluﬂan sponsorlar›n katk›s› ile bu
ulusal yar›ﬂmay› haz›rlanmakta olup seçilecek
bir üniversitemizin ö¤rencilerinden oluﬂacak iki
kiﬂilik ekip ulusal tak›m›m›z› oluﬂturacak ve
Kongrede Türkiye’yi 2. kez temsil edecek. Ayn›
zamanda kapan›ﬂ seremonisinde poster sunumlar› aras›ndan seçilen bir poster de ödüllendirilecek ve duyurulacak.

Türk Tesisat Mühendisleri Derne¤i, üyesi oldu¤u
REHVA - Avrupa Is›tma So¤utma Klima
Dernekleri Federasyonu’nun 1975 y›l›ndan bu
yana gerçekleﬂen “10. Rehva Dünya Kongresi”ne
klima sektörünün tüm temsilcilerini davet ediyor. Dört gün süren REHVA Dünya Kongreleri, tüm
dünyadan 1000’den fazla akademisyen, bilim
adam›, mekanik tasar›mc›, dan›ﬂman, müteahhit,
yat›r›mc›, imalatç› ve bina iﬂletmecisini bir araya
getiriyor. ‹klimlendirme, havaland›rma, ›s›tma,
enerji, iç hava kalitesi, s›hhi tesisat, mekanik
tesisat vb. konularda bilimsel sunuﬂlar›n yan›
s›ra, Rehva teknik komitelerinin atölye
çal›ﬂmalar› ve poster sunuﬂlar›yla karﬂ›l›kl› bilgi
al›ﬂveriﬂi yap›lan, bu çal›ﬂmalar›n sonucunda
teknik kitaplar›n yay›nland›¤›, ISK (HVAC)
konusunda dünyan›n en önemli Kongre faaliyetlerinin baﬂ›nda geliyor.

Kongre ertesi bir gün boyunca ASHRAE ve
REHVA taraf›ndan uzmanlarca sunulacak ücretli
seminerler düzenlenecek. REHVA kurs konular›;
“So¤utulmuﬂ tavan/kiriﬂ sistemlerinin tasar›m›,
E¤itmen: Maija Virta, REHVA Baﬂkan Yard›mc›s›”
ve “Düﬂük s›cakl›kl› ›s›tma, yüksek s›cakl›kl›
so¤utma, E¤itmen: Prof Bjarne Olesen,
Danimarka Teknik Üniversitesi” olarak belirlendi. ASHRAE’nin kurs konular›n›n ise ilerleyen
günlerde duyurulmas› planlan›yor.

Clima2010 Bilim Komitesi tüm akademisyen,
bilim adam›, mekanik tasar›mc›, dan›ﬂman,
müteahhit, yat›r›mc›, imalatç› ve bina iﬂletmecilerini ülkemize bilgi transferi yapmak, bilgi
paylaﬂmak, çözüm üretmek ve ortak projeler
üretmek için bildiri sunmaya ça¤›r›yor. Kongreye
6 k›tadan ve 56 farkl› ülkeden toplam 661 adet
bildiri özeti gönderilmiﬂ durumda.

10. REHVA Dünya Kongresi Clima 2010, Antalya
da yer alan 5 y›ld›zl› WOW Topkap› Palace
otelinde gerçekleﬂtirilecek. Topkap› Palace’›n
kap› komﬂusu olan kardeﬂ oteli Kremlin
Palace’da da konaklama imkan› sunulacak ve
toplant›lar gerçekleﬂecek. Konuklar, her iki
otelin faaliyetlerinden yararlanabilecek ve her iki
otel aras›nda geçiﬂ yapabilecekler.

REHVA
Clima2010
Kongresi’nde
atölye
çal›ﬂmalar› da düzenleniyor. Konu baﬂl›klar›
daha sonra bildirilecek olan bu çal›ﬂmalar›n
raporlar› kitapç›k haline getirilerek kongre son12

