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MMO Antalya Şube olarak Covid-19 virüsünün ülkemizde ilk kez görülmesinin ardından özellikle havalandırma sistemleriyle ilgili olarak yaptığımız
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Covid 19 salgınının havalandırma ile yayılmasına dikkat çeken ilk açıklamamızı 13 Mart 2020 tarihinde basınla paylaşarak, kapalı ortamlardaki filtrelerle
ilgili uyarılarda bulunduk. Ardından 17 Mart 2020 tarihinde TRT Haber canlı yayınında AVM ve hastane gibi ortamlarda ne gibi önlemler alınması gerektiği,
kapalı ortamların iklimlendirilmesi ve iç hava kalitesinin önemi gibi konularda değerlendirmelerde bulunduk. Sonrasında ise 5 Mayıs’ta ‘AVM’ler 24 saat
havalandırılmalı’ başlığıyla, 6 Haziran’da ‘İklimlendirme sistemleri Pandemiye hazırlıksız yakalandı’ başlığıyla ve 25 Haziran’da ‘Toplu taşımada yolcu
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ATATÜRK SAYFASI

“Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta
olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin,
fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal
sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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SUNUŞ

Değerli Meslektaşlarım,
2020 yılının Şubat ayında soğuk bir kış günü gerçekleştirdiğimiz 14. Olağan Genel Kurulumuzun
üzerinden 6 ay gibi bir süre geçti.
Siz değerli üyelerimizin büyük desteğiyle göreve geldik ve 14. Dönem Yürütme Kurulumuzu hızlıca
belirleyip ayağımızın tozuyla görevimize başladık. Bu 6 aylık süreçte neler yaptık, sizlere kısaca
özetlemek istiyorum.
Göreve gelişimizle birlikte önceki dönemlerde de aktif bir şekilde sürdürdüğümüz seminer, eğitim ve
kurslarımıza hiç vakit kaybetmeden başladık. Mart ayında ülkemizde görülen ilk Covid-19 vakasına
kadar Şubemizde 4 seminer ile planlanmış kurs ve eğitimlerimizi gerçekleştirdik.
Antalya’da gerçekleştirilen Runatolia Koşusu’na Yönetim Kurulumuz ile katılarak farkındalık yaratmak
ve lösemili çocuklara destek olmak amacıyla Koşar Adım Lösev kampanyasında yer aldık. 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yine lösemili çocuklara destek olarak kadın meslektaşlarımız adına
LÖSEV’e katkıda bulunduk.
Pandemi öncesi dönemde tüm temsilciliklerimizde düzenlediğimiz toplantılar ile üyelerimizle
buluştuk, görüş alış verişinde bulunduk ve hemen akabinde temsilcilik yönetimlerinin atamalarını
gerçekleştirdik.
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11 Mart’ta Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından 16 Mart’ta Şube olarak pandemi
tedbirlerimizi hayata geçirdik ve Şubemizdeki tüm organizasyonları durdurduk. Şube çalışmalarımızı
asgari düzeye indirip, hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını koruma yönünde
adımlar attık. Sosyal ortamlarımızı virüsün yayılmasını önleyecek şekilde organize ederken,
dönüşümlü çalışma, online hizmetler ve özellikle 65 yaş üstü üyelerimizin acil ihtiyaçlarına çözüm
üretme odaklı çalışmalara imza attık.
1 -10 Nisan tarihleri arasında tamamen evden çalışma sistemine geçerken, 13 Nisan’da ise
Merkezimizin başvurusu üzerine Kısa Çalışma dönemine başlamış olduk ve 1 Haziran itibarıyla
yeniden Şube olarak ‘Yeni Normal’ düzende hizmet vermeye başladık.
Pandemi döneminin karmaşası içerisinde faaliyetlerimizi mümkün olduğunca sürdürmeye devam
ettik. Özellikle sağlık çalışanlarının çok zor şartlar ve büyük bir risk altında çalışmaları dolayısıyla,
onların ihtiyaç duyacağı koruyucu tıbbi siperlikleri üyelerimizin 3 Boyutlu yazıcıları ile üreterek, 500’ü
aşan siperliği sağlık personeline ulaştırdık.
Bu süreçte online eğitimlerimizi İstanbul Şube ve Genel Merkezimiz işbirliğiyle gerçekleştirip,
üyelerimizin evde kaldıkları süreçte mesleki eğitimlerden uzak kalmamasını sağlamaya çalıştık. 50’ye
yakın webinarın duyurusunu SMS ile siz üyelerimize duyurduk.
Üyelerimizin online üyelik belgesi ve şantiye şefliği belgesi başvurularını nasıl yapabilecekleri ile ilgili
bilgilendirmelerle Şubemize gelmeden hizmet almalarına imkan sağlamaya çalıştık.
Covid-19 virüsünün havalandırma ile yayılmasına dikkat çeken basın açıklamamızı ilk olarak 13
Mart 2020 tarihinde basınla paylaşarak, kapalı ortamlardaki filtrelerle ilgili uyarılarda bulunduk.
Ardından ise 17 Mart 2020 tarihinde TRT Haber canlı yayınında AVM ve hastane gibi ortamlarda ne
gibi önlemler alınması gerektiği, kapalı ortamların iklimlendirilmesi ve iç hava kalitesinin önemi gibi
konularda değerlendirmelerde bulunduk.
Şube çalışmalarımız Haziran ayından bu yana aktif olarak devam etse de, ‘Yeni Normal’ dediğimiz
yeni dönemde maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hizmetlerimiz devam etmektedir.
Yönetim Kurulumuzla birlikte bizler de bu yeni başlangıçla birlikte ilk olarak komisyonlarımızı ve iş
yeri temsilciliklerimizi oluşturduk.
Ancak, pandemi sürecinin uzun bir süre daha devam edebileceği gerçeğiyle, gerekli tüm tedbirleri
alarak ve yetkililerin sosyal mesafe ve hijyen uyarılarını dikkate alarak, üyelerimize en iyi hizmeti
sunmaya her zaman olduğu gibi bu süreçte de gayret göstereceğiz. En kısa süre içerisinde eskisi gibi
bir arada olacağımız sağlıklı günler diliyorum. Lütfen sosyal mesafe kuralını, maske kullanımını ve
hijyen uygulamalarını pandemi süreci bitene kadar aklımızdan ve hayatımızdan çıkarmayalım.
Saygılarımla
Prof.Dr. İbrahim ATMACA
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ŞUBEMİZİN 14. DÖNEM YÖNETİM KURULU
BAŞKANI PROF. DR. İBRAHİM ATMACA OLDU

Şubemizin 14. Dönem Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri
8-9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.
2 listenin yarıştığı seçimleri Mühendis Dayanışma
Platformu tek liste olarak kazanırken, Başkan seçilen
Prof.

Dr.

Atmaca,

seçim

sonuçlarının

ardından

‘Birbirimizi yıpratmadan yorucu ama güzel bir süreç
oldu. Görev, üyelerimiz tarafından bizlere verildi. Bizler
de şu an itibarıyla büyük bir sorumluluğun altına girmiş
olduk. Büyük iddialarla girmiş olduğumuz bu süreçte
‘Farkındalık

yaratacak

sürdürülebilir

yetkinlikler’

dedik. Şimdi bizim iki yılda bunun altını doldurmamız
gerekiyor. Ekibimdeki tüm arkadaşlarıma ve destek olan
tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Esas işimiz şimdi
başlıyor. Bundan sonra kendimizi tamamen çalışmaya
vermeliyiz. Başarılı olmak zorundayız; çünkü çok ciddi bir
destek aldık, bunun karşılığını vermek zorundayız’ dedi.

14. Dönem Yönetim Kurulumuz Mazbatasını Aldı
Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Şube Başkanvekili
Devrim Kılıç, Şube Sekreteri Şenay Demiralay, Şube
Saymanı Barış Tuncer, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
Necdet Taşkın, Mukaddes Güler ve Mehmet Topçu.
Yedek Üyeler ise; Duygu Alkış, Ayşe Doğan, Onur Akça,
Nejat Kurt, Nurettin Akyol, Ali Sözen, Selçuk Duvar
14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. İbrahim
Atmaca ve Yönetim Kurulu üyelerimiz mazbatasını
Muratpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Muhammet Sami
Yalçın’ın elinden aldı. MMO Antalya Şube 14.Dönem
görev dağılımı şu şekilde oluştu.
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ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI’YA ZİYARET
GERÇEKLEŞTİRDİK
Şube Yönetim Kurulumuz, Antalya Valiliği görevine
atanan Ersin Yazıcı’ya tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
MMO Antalya Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim
Atmaca, Şube Başkanvekilimiz Devrim Kılıç, Şube
Sekreterimiz

Şenay

Demiralay,

Yönetim

Kurulu

Üyelerimiz Necdet Taşkın ve Selçuk Duvar Antalya Valisi
Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.
Vali Yazıcı’ya yeni görevinde başarı dileklerinde bulunan
MMO Antalya Şube Yönetimimiz, Antalya için yapılacak
tüm çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını ifade
etti.
Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Oda olarak
kamu yararını gözettiklerini ve bu kapsamda asansör
ve yürüyen merdiven denetimleri, basınçlı kapların
periyodik kontrolleri ve bilirkişilik hizmeti verdiklerini
belirterek, “Bünyemizde çalışan 41 personelimizle
kentimiz için her türlü mühendislik hizmetini vermeye
hazırız” dedi.

12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine
teşekkür plaketi takdim edildi

Şubemizin 12. ve 13. Dönem Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu,
12. ve 13. Dönem Şube Saymanı Hakkı Çoşgun ve 13. Dönem
Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Karaman, Cihat Yarar ve
Korhan Yalçın’a , Odamıza katkıları dolayısıyla üyelerimiz ve
Yönetim Kurulumuz adına Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim
Atmaca ve 14. Dönem Şube Yönetim Kurulumuz tarafından
plaket takdim edildi.
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ŞUBE BAŞKANLARIMIZ PANOSU YENİLENDİ

Temsilcilikten Günümüze Başkanlarımız
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1981
1981-1983
1983-1985
1985-1987
1987-1992
1992-1999
1999-2010
2010-2014
2014-2016
2016-2020
2020-

Mustafa Faydacı
Osman Boztepe
Metin Yüksek
Ali Torun
Faruk Eryılmaz
Mustafa Şahin
Osman Çakıl
Ömer Melli
Mahmut Çelik
Ahmet Tezel
Erol Yaşa
Süleyman Evcilmen
Mustafa Karaman
Hüseyin Barut
Ümit Büyükeşmeli
Ayşen Hamamcıoğlu
İbrahim Atmaca

Şubemizin Temsilcilik olduğu yıllardan günümüze kadar
görev yapan tüm başkanlarımızın fotoğrafları, Başkanlık
katında bulunan panomuzda yerini aldı.
Yoğun bir araştırma döneminin ardından doğrulanan
tarihler ve tamamlanan fotoğraflarla oldukça şık bir
hale dönüşen panomuzu ziyaret etmek isteyen tüm
üyelerimizi Şubemize davet ediyoruz. Şubemize emek
veren tüm eski Başkanlarımıza saygılarımızı sunuyor,
vefat eden Başkanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

14. Dönem Yönetim Kurulumuzun İlk
Basın Toplantısı Gerçekleştirildi
Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca ve Yönetim
Kurulu üyelerimiz 18 Şubat 2020 tarihinde basın
mensuplarıyla bir araya gelerek yeni dönemde yapmayı
planladıkları

projelerden

bahsetti

gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Yeni Dönemin İlk Şube Personeli
Toplantısı Gerçekleştirildi
14. Dönem Yönetim Kurulu üyelerimiz 19 Şubat 2020
tarihinde Şube çalışanlarımızla kahvaltıda bir araya geldi.
Şube çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulan
toplatıda görüş ve öneriler sunuldu.
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ODAMIZIN 47. DÖNEM 5. DANIŞMA KURULU
TOPLANTISI’NA KATILDIK

Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Şube
Başkanvekilimiz Devrim Kılıç, Şube Sekreterimiz Şenay
Demiralay, Şube Saymanımız Barış Tuncer ve Oda
Denetleme Kurulu Üyesi Osman Çakıl, 7 Mart 2020
tarihinde gerçekleştirilen Odamızın 47. Dönem 5.
Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı.

14. Dönem Şube Yönetim
Kurulumuz, Temsilciliklerimize İlk
Ziyaretlerini Gerçekleştirdi
14. Dönem Şube Yönetim Kurulumuz Isparta, Burdur,
Alanya, Manavgat ve Bucak temsilciliklerimize ilk
ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Isparta

Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu
Toplantısı ve TMMOB İl Koordinasyon
Kurulu Toplantılarına Katıldık

Burdur

Alanya

Manavgat

Şube olarak Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu ve TMMOB İl
Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılarak kentimizle ilgili
konularda görüş ve önerilerimizi diğer meslek kuruluşlarıyla
paylaştık.

12

Bucak

MMO ANTALYA ŞUBE BÜLTENİ

RUNATOLİA ANTALYA KOŞUSU’NA KATILARAK
LÖSEV’E DESTEK OLDUK
ENEREX Fuarı’nda Standımız büyük
ilgi gördü

Şube Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve

Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Enerji

üyelerimizle LÖSEV’e destek için 1 Mart 2020 tarihinde

Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı (ENEREX) açılış törenine

gerçekleştirilen Runatolia Antalya koşusuna katıldı.

katıldı.

Koşar Adım LÖSEV t-shirtleriyle koşuya katılan

Fuar alanındaki standımıza üyelerimizi davet eden

Şubemiz, oluşturulan bağış kampanyası kapsamında

Başkan Atmaca, Şube üyelerimizin fuar alanında açmış

üyelerimizi sosyal medya duyuruları ile davet ederek

olduğu standları da ziyaret ederek, üyelerimizle sohbet

bağış çağrısında bulundu.

etti.

Kadınlar Günü’nde Üyelerimiz
Adına Katkıda Bulunduk

AGT Ideathon Etkinliği Açılış Töreni

Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Antalya
OSB Teknopark ve AGT Ağaç Sanayi AŞ’nin ortaklaşa
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın

düzenlediği, AGT Ideathon etkinliğinin açılış törenine

üyelerimiz adına LÖSEV’e katkıda bulunarak destek

katıldı.

olduk.
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PANDEMİ ÖNCESİNDE ŞUBAT VE MART
AYLARINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ SEMİNERLER
‘Mühendislik
Uygulamalarında
CFD
Analizinin Yeri ve Uygulama Örnekleri’
Semineri

‘Endüstriyel Mutfak Havalandırması ve
Egzoz Debisi Hesabı’ Semineri

Şubemizde 14. dönemimizin ilk semineri olan ve TTMD
işbirliği

ile

gerçekleştirdiğimiz

‘Endüstriyel

Mutfak

Havalandırması ve Egzoz Debisi Hesabı’ konulu seminerimiz
üyelerimizin yoğun ilgisiyle geçti.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız Prof.
Dr. İbrahim Atmaca ve TTMD Antalya Temsilcisi Cem Çetin,

Şubemizde 5 Mart 2020 tarihinde Mak. Yük. Mühendisi

konuşmacı Süleyman Kavas’a teşekkür belgesi takdim etti.

Melih Meriç tarafından ‘Mühendislik Uygulamalarında
CFD Analizinin Yeri ve Uygulama Örnekleri’ konulu
seminer gerçeklestirildi.

‘İnsan Tanıma Sanatı - Kim Kimdir?’
Semineri

‘Duygusal Zeka ile Liderlik’ Semineri

Şubemizde ‘İnsan Tanıma Sanatı - Kim Kimdir?’ konulu

Şubemizde

seminer gerçekleştirildi.

tarafından ‘Duygusal Zeka ile Liderlik’ konulu seminer

Makine

Mühendisi

Hüseyin

Merviş

gerçekleştirildi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız Prof. Dr.
İbrahim Atmaca ve Yönetim Kurulu Üyemiz Necdet Taşkın,

Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca ve Yönetim

konuşmacı Uğur Kaya’ya teşekkür belgesi takdim etti.

Kurulu Üyemiz Selçuk Duvar, konuşmacı Hüseyin
Merviş’e teşekkür belgesi takdim etti.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE BİRÇOK WEBİNAR
GERÇEKLEŞTİRDİK
‘Pandemi Döneminde İklimlendirme
Sistemleri’ Webinarı

Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte
planlanan seminer ve eğitimlerimiz durdurulmuş olup,
online eğitimleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza
başladık.
İlk etapta İstanbul Şube işbirliğinde webinarlarımızı
gerçekleştirirken, daha sonraki süreçte ise Oda
Merkezimiz ile ve Şube olarak webinarlarımızı
gerçekleştirmeye başladık.

Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Antalya
Şubemizin

organizasyonunda

12

Tabip Odası’nın Covid-19 webinarında ‘Pandemi

webinar

Döneminde İklimlendirme Sistemleri’ konulu bir

gerçekleştirirken, 50’den fazla webinara erişim için
sosyal medya ve sms yoluyla duyuru gerçekleştirdik.

sunum gerçekleştirdi.

Hangi Webinarları
Gerçekleştirdik?

‘Mekanik Tesisatta Uzaktan Tasarım ve
Paydaş İletişimi’ Webinarı

POMPA TEORİSİ 01
11 NİSAN 2020 - CÜNEYT DENİZ KÜHEYLAN
POMPA TEORİSİ 02
18 NİSAN 2020 - CÜNEYT DENİZ KÜHEYLAN
BUHAR KULLANILAN EŞANJÖRLERDE
PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
22 NİSAN 2020 - TARIK GÜNER

ISITMA
Şube Başkanvekilimiz Devrim Kılıç’ın sunumuyla 4

ENDÜSTRİYEL BİNA İKLİMLENDİRMESİNDE ENERJİ
ETKİN SİSTEMLER
25 NİSAN 2020 - PROF. DR. İBRAHİM ATMACA

Haziran 2020 tarihinde üyelerimize yönelik ‘Mekanik
Tesisatta Uzaktan Tasarım ve Paydaş İletişimi’
webinarımızı gerçekleştirdik.

ENDÜSTRİYEL MUTFAK HAVALANDIRMASI VE
EGZOZ DEBİSİ
25 NİSAN 2020 - SÜLEYMAN KAVAS

Öğrenci Üyelere Yönelik ‘Mekanik Tesisatta Uzaktan Tasarım ve Paydaş İletişimi’
Webinarı

PANDEMİ DÖNEMİNDE ALTERNATİF SATIŞ KANALI
YARATMA / AB ÜLKELERİNE TİCARET
5 MAYIS 2020 - CENK TÜLEMEK
SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
6 MAYIS 2020 - SERDE DİDEM ŞAHİN
HİDROLİK ASANSÖRLER
9 MAYIS 2020 - DENİZ YILMAZ
ERP - KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA
12 MAYIS 2020 - İLHAN ETEMOĞLU
ANA BUHAR HAT DİZAYNI VE PROJELENDİRMESİ
13 MAYIS 2020 -TARIK GÜNER
ANA BUHAR HATTINDA HAVA VAKUM PROBLEMİ
VE ÇÖZÜMLERİ
20 MAYIS 2020 - TARIK GÜNER

Şube Başkanvekilimiz Devrim Kılıç tarafından 18
Haziran 2020 tarihinde öğrenci üyelerimize yönelik

BUHAR TESİSATLARINDA GÜNCEL SORUNLAR
9 HAZİRAN 2020 - TARIK GÜNER

‘Mekanik Tesisatta Uzaktan Tasarım ve Paydaş İletişimi’
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ODAMIZ BÜYÜK DELEGE BULUŞMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KURSLAR
LPG Taşıt Dolum Personeli (Pompacı)
Kursu (5-6 Mart 2020)

Odamız Büyük Delege Buluşması, 601 Genel Kurul Delegesinin

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)
Kursu (21 Şubat 2020)

katılımı ile 2 Mayıs 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi.

Şube Delegelerimizle Online
Toplantıda Bir Araya Geldik
Asansör Periyodik Kontrol Muayene
Personeli Sınavı (13 Haziran 2020)

Şubemiz delegeleri ile online değerlendirme toplantısı 26
Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Tüplü Dağıtım Personeli Kursu
(8 Temmuz 2020)

Şube Çalışanlarımız ile Covid-19
Eğitimi Yapıldı

LPG Taşıt Dolum Personeli (Pompacı)
Kursu (9-10 Temmuz 2020)

Şube Sekreterimiz Şenay Demiralay, Şube çalışanlarımız ile 1
Mayıs 2020 tarihinde Covid-19 eğitimi konulu online toplantı
gerçekleştirdi.
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ŞUBEMİZDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
SİPERLİK DESTEĞİ
Pandemide Asansör Denetimlerimiz
Özel Tedbirlerle Gerçekleştirildi

Şubemizin de filament desteği ile meslektaşlarımızının
3 boyutlu yazıcılarıyla ürettikleri ‘Tıbbi Kişisel Koruyucu

Asansör Birimimizde görevli teknik çalışanlarımız kamu

Donanımlar (Siperlik)’ ülkemizde pandemi döneminin

güvenliği için pademinin yoğun olduğu dönemde alınan

en yoğun yaşandığı dönemde sağlık çalışanlarıyla

tedbirler kapsamında kişisel koruyucu donanımları ile

buluşturuldu.

asansör denetimlerini gerçekleştirdi.

500’den fazla siperlik kısa sürede üretilirken, Antalya,
Isparta ve Burdur’da talepte bulunan sağlık kurumlarına

Pandemi Tedbirleri Kapsamında
Şube Binamız Dezenfekte Edildi

kısa sürede dağıtımı gerçekleştirildi.

Şubemiz Tarafından Ücretsiz Online
Satranç Turnuvası Düzenlendi

Koronavirüs önlemleri kapsamında Şubemiz çalışma
alanları 18 Mart 2020 tarihinde dezenfekte edildi.

29. Meslek Odaları Halı Saha
Turnuvası Süper Kupa Finali
Oynandı

Şubemiz tarafından 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde
ücretsiz Online Satranç Turnuvası gerçekleştirildi. 14
yaş altı (16 Mayıs Cumartesi 16.00-18.00) ve 14 yaş üstü

Şube Master Futbol Takımımız, 29. Meslek Odaları

(17 Mayıs Pazar 16.00-18.00) olmak üzere 2 kategoride

Halı Saha Futbol Turnuvası Süper Kupa maçında Ziraat

düzenlenen yarışmaya üyelerimiz ve aileleri katıldı.

Mühendisleri Odası Genç Takımı ile karşılaştı.
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BİNA ALTINDAKİ SU DEPOLARI TEHLİKE
SAÇIYOR!
Evlerimizde musluktan akan suyu genellikle içme suyu olarak

suyu depoları betonarme yapılıyor ise mutlaka içerisi

tercih etmesek de; ellerimizi yıkıyor, duş alıyor ya da dişlerimizi

hijyen kurallarına uygun şekilde seramik kaplanmalı

fırçalıyoruz. Çeşitli yollarla vücudumuza temas eden ve ne

ve anti bakteriyel derz malzemeleri ile kaçağa izin

kadar temiz olduğuyla ilgili pek de bilgi sahibi olmadığımız

verilmemelidir. Su kaçağı ya da dışarıdan su girişini

musluk sularıyla ilgili nelere dikkat etmeliyiz?

engellemek için betonarme depoların iç yüzeyi sıhhi
yönetmeliklere uygun membran veya sürme izolasyon

Genellikle binalarımızın bodrum katlarında bulunan su

malzemeler ile yalıtılmalıdır. Depo eğer betonarme

depolarının temizliği ve kullanılan tesisatın uygunluğu,

olmayacak ise galvaniz kaplanmış sac kesinlikle

kullandığımız bu suyun hijyenini doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla

kullanılmamalı,

su depolarının temizliği konusunda ve uygulanması gereken

mutlaka

paslanmaz

çelik

tercih

edilmelidir. Depo üzerinde müdahale kapağı, taşma

en uygun tesisat hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi son

borusu, şamandıra, su seviye göstergesi ve özellikle

derece büyük bir önem arz ediyor.

temizlik için üzerinde vana bulunan dip boşaltma
borusu

Su depoları Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

bulunmalıdır.

Sudaki

mikroorganizmaların

bertaraf edilmesi için depo içerisine klor veren otomatik

gereği binaların bodrum veya çatı katında tertiplenebileceği

dozaj pompalarının konması da önemlidir. Klorlamanın

gibi bina alanı dışında ön, yan ve arka bahçelerde toprağa

mümkün olduğunca bu şekilde otomatik yapılması

gömülü şekilde de yerleştirilebiliyor. Binaları incelediğimizde

yani insan faktöründen arındırılması hem klor tüketim

su depoları genellikle hidrofora bağlı şekilde binaların bodrum

maliyeti açısından hem de fazla ya da eksik klorun insan

katında bulunmaktadır. Bu depolar genellikle betonarme

sağlığını etkilememesi açısından önem arz etmektedir.

veya paslanmaz çelikten yapılmaktadır. Depolar müdahale ve
temizleme kapakları ile bulunduğu ortamda havaya açıktır.

Depo dışındaki ekipmanlar da su hijyeni açısından

Hava içerisindeki mikroorganizmalar su deposuna girer ve

önemlidir

uygun şartları bulduğunda ürerler. Ayrıca şebekeden gelen

Su

suyun içerisindeki kaba partiküller, çamur ve kum gibi maddeler

deposu

ve

ekipmanlarının

doğru

şekilde

projelendirilmesi ve projelere uygun yapılması, hem

de deponun kirlenmesine neden olabilmektedir. Ayrıca eğer

sağlık hem de doğru işletme yönünden son derece

su durgun halde uzun süre kalırsa yosunlanabileceği gibi yine

önemlidir. Şebekeden gelen su öncelikle bir kaba ön

zararlı bakterilerin oluşmasına neden olabilmektedir. Birçok

filtreden geçirilerek depo dolum ağzından depoya

su deposunda bu nedenlerle bakteri ve mikrop ürediğini

doldurulmalıdır. Bu depo ağzında depo dolduğunda suyu

gözlemlemekteyiz ki, bu da kullanıcı için birçok sağlık riski

kesecek şekilde mekanik veya otomatik dolum vanası

oluşturmaktadır. Günümüzde bu sular her ne kadar içme suyu

bulunmalıdır. Depo hidrofor ile doğrudan bağlantılı

olarak kullanılmasa bile diş fırçalama, el-yüz yıkama gibi vücutla

olmalı, mümkün ise zeminde kademe yapılarak hidrofor

olan birçok teması nedeniyle riskli olabilmektedir.

depodan aşağıda konumlandırılmalıdır ki depo dibinde

Su depoları betonarme ya da paslanmaz çelik sacdan imal
edilmelidir

durgun su kalmasın.

Hidrofor sonrasında basınç

dalgalanmalarını engellemek, musluk ağzında hazır
basınçlı suyu bulundurmak ve hidroforun sık sık devreye
girip çıkmasını engellemek için uygun hacimde bir

Su depolarında bu tür kirlilik ve bakteri üremesinin önüne

genleşme tankı sistemde bulunmalıdır. Zorunlu olmasa

geçebilmek için bir takım tedbirler almak şarttır. Öncelikle su

da su kullanıcıya gitmeden önce özellikle sıhhi tesisat

depoları mimari olarak doğru konumlandırılmalıdır. Su deposu

boruları, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi su tüketen

üzerindeki katta tuvalet, mutfak, banyo gibi ıslak hacimler

cihazların kirlenmemesi ve kireçlenmemesi için, ayrıca

kesinlikle olmamalıdır. Zira buralardan olacak bir sızıntı bile

metal boru ve malzemelerin korozyona uğramasını

deponun doğrudan kirlenmesine sebep olacaktır. Kullanım
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geciktirmek için kum filtresi ve su yumuşatma cihazları

sebebidir. Bu gibi durumlarda depo boşaltılmak zorunda

tercih edilmelidir. Bakteri ve mikroorganizmaları imha

kalındığından ciddi bir su israfı da söz konusudur. Su

etmek için ultraviyole cihazlarının konulması da önemlidir.

depoları sağlık açısından yılda en az bir defa mühendislik
hizmeti veren bir firma tarafından mutlaka gözden
geçirilmeli ve gerekli ise temizlenmelidir.

Su deposu muhakkak hidrofora bağlı çalışmalıdır
Depolarla ilgili olarak gördüğümüz en yaygın kullanım

Prof. Dr. İbrahim Atmaca

hatası, deponun hidrofor bağlantısının kesilmesi ve hiçbir

MMO Antalya Şube Başkanı

önlem alınmayan suyun doğrudan şebeke basıncı ile
Bu bir risk oluşturduğu gibi

Mak. Müh. Devrim Kılıç

depoda kullanılmayarak uzun süre duran suyun kirlenmesi

MMO Antalya Şube Başkanvekili

kullanıcıya ulaştırılmasıdır.

ve bakteri üremesi, hatta çamurlaşması söz konusudur.

BASIN AÇIKLAMASI 04.03.2020

Herhangi bir su kesintisinde depodaki bu suyun kullanılması
tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Su deposu mekanik
donanımının

bulunduğu

alanlar

genellikle

rutubetli

olduğundan, bu hacimlerin mekanik ya da doğal olarak
havalandırılması da sağlanmalıdır. Su sızıntıları ve biriken
suları tahliye etmek için uygun süzgeç veya ızgaralar ile
su giderleri de bu hacimlerde bulunmalıdır. Su deposu
içerisinde ya da mekanik odasında haşere ürememesi için
de gerekli fiziki koşullar sağlanmalıdır. Zira bu haşerelerin
depo içerisine düşmesi de deponun başkaca bir kirlenme
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AVM İKLİMLENDİRMESİNDE KORONAVİRÜS
ÖNLEMİ ALINMALI

dışarı atarak ortamdaki virüs miktarı azaltılabilir veya
seyreltilebilir. İkinci ve daha az kullanılan yöntemse,
ortamdaki havayı bir filtreden/temizleme cihazından
geçirerek virüsleri tutma yoludur. İnsanların toplu olarak
bir arada bulunduğu AVM tipi binalarda en önemli
önlem havalandırma miktarlarının arttırılmasıdır.
Öksürük ve hapşırıkla ortaya çıkan damlacıkların yanı
sıra havada asılı toz partikülleri de virüs için bir taban
oluşturmaktadır ve bu yolla bulaşma da mümkün
gözükmektedir. Virüse taban oluşturabilen bu tozlar
insan hareketliliği ile birlikte artabilmektedir. İç ortam
toz miktarlarının etkin bir havalandırma ile azaltılması,
COVİD-19 yayılımına karşı önemli adımlardan biridir.

11 Mayıs itibarıyla AVM’lerin açılacak olması, günden güne
hayatın normalleşmesi ile ofis binalarının tekrar sıklıkla
kullanılacak olması, insanların toplu olarak bir arada
bulunduğu bu tip binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma
tesisatlarında da COVID – 19’ a karşı yeni önlemler almamızı
zaruri hale getirmektedir.

AVM’ler gece dahi havalandırılmalıdır…
AVM türü binalarda, pandemi döneminde havalandırma
miktarı, enerji verimliliği gözetilmeksizin arttırılmalıdır.
Bu binalarda havalandırma gece bina kullanımda
değilken dahi sürdürülmeli, daha az hava miktarı ile de
olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam
ettirilmelidir. Toplu kullanım alanlarında genellikle
karışım havalı klima santralleri kullanılmaktadır. Bu
karışım havalı klima santrallerinde ısıtılan ya da soğutulan
havanın bir kısmı mahal dönüşü dışarı atılırken,
atılan kadar hava kalan havaya karıştırılarak tekrar
iklimlendirilmekte ve mahale geri gönderilmektedir.
Yani mahalden dönen havanın % 50 ile 70’i arasındaki
bir miktarı tekrar ısıtılmak ya da soğutulmak kaydıyla
insanların soluduğu ortama döndürülmektedir.
Virüsün hala etkin olduğu bu günlerde bu tip toplu
kullanım alanlarındaki klima santrallerinin % 100 dış
havayla çalıştırılması dediğimiz tamamen taze havalı
çalıştırılması, yani mahale verilecek havanın tamamen
dışarıdan alınarak kullanılması, enerji tüketimini arttırsa
bile sağlık açısından uygun olacaktır. Yani mahalden
dönen havanın tamamının dışarıya atılması, içeriye
verilecek havanın ise tamamen dışarıdan taze şekilde
alınarak ısıtılması ve soğutulması suretiyle daha sağlıklı
bir iç ortam havası elde etmek bu tip santrallerde
mümkündür ve bu süreçte mutlaka tercih edilmelidir.
AVM dışındaki ofis binalarında da, akşam saatlerinde
kapanan binalarda havalandırma sistemi tamamen
kapatılmamalı, düşük kapasitede de olsa çalışmaya
devam ettirilmelidir. Gerek AVM gerek ofis tipi binaların
teknik müdürleri bina iklimlendirme otomasyonlarında

Koronavirüs riskinin, enfekte kişilerin de bulunma ihtimali
olan bu tür toplu yaşam alanları için hâlâ geçerliliğini
koruduğu unutulmamalıdır. Bu tip binalarda virüs yüklü ve
havada asılı kalabilen parçacıkların hava akımlarıyla taşınması
da söz konusudur. Bu nedenle bu binaların iklimlendirme
sistemlerinde ilave önemler alınmalıdır.
COVID-19’un hapşırma, öksürme veya konuşma sırasında
yayılan damlacık veya parçacıkların solunması veya yüzey
teması ile bulaştığı varsayımı üzerinde sıklıkla durulmaktadır.
Virüs bulaşmış kişiden salınan ve yaklaşık 1-2 metre mesafelere
düşen 10 mikrondan daha büyük parçacıklar ile direkt temas
yaygın bulaşma yollarından biri olarak görülmektedir. 5 mikron
büyüklüğün altındaki parçacıklar ise saatlerce havada asılı
kalabilmektedir ki bu parçacıkların taşıdığı virüs iklimlendirme
sistemi hava akımları ile mekan içerisinde dağılarak bulaşmaya
neden olabilmektedir. Farklı yollarla geçiş için alınan önlemlerin
etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, belirli kabullerle geçiş
ihtimalinin %15 temasla, % 21 damlacıklarla ve % 64 oranında
havada asılı parçacıklarla olduğu sonucuna varılmıştır ki bu da
bina iklimlendirme sistemlerinde alınacak tedbirlerin ne kadar
önemli olduğunun açık bir göstergesi olmuştur.
En önemli tedbir havalandırmadır…
İç ortamda virüs yayılımının kontrolü için iklimlendirme
sistemlerinde uygulanabilecek 2 temel önlem bulunmaktadır.
Bunlardan ilki ve en yaygın uygulama havalandırma olup, bu
yöntemde ortama temiz hava verilip, içerideki kirli havayı
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gerekli önlemleri alarak, tam kapasiteli havalandırma ile
binaların havalandırılmasını muhakkak temin etmelidir.
Mekanik havalandırma sistemi olmayan binalarda açılabilen
pencerelerin aktif olarak daha fazla kullanılması bu periyotta
uygun olacaktır. Binada mekanik havalandırma olsa bile
mümkünse pencere havalandırmasıyla yapılacak takviye
muhakkak faydalı olacaktır.

Split tip iklimlendirme cihazı kullanan işletmeler sistem
iç ünitelerinin hijyenik bakımını bu süreçte muhakkak
yaptırmalıdır. Bu cihazlarda iç hava sürekli olarak sirküle
edilmektedir. Bu split cihaz iç ünitelerinde her ne kadar
filtre bulunsa da virüsün bu filtreler ile tutulması mümkün
değildir. Bu nedenle bu cihazların filtre, yoğuşma tavaları ve
serpantin yüzeyleri hijyenik temizliklerinin uzman ekiplerce
yapılması gereklidir. Pandemi döneminde sıklıkla kimyasal
dezenfeksiyon uygulanması önemlidir.

Bina çevrelerinde bulunan klima santrallerine de dikkat
edilmelidir…

İç ortam sıcaklık ve nemi ne olmalıdır?
Bu periyotta normal olarak iklimlendirme sistemi
çalıştırılmaya devam ettirilmeli, bölgeye göre gerekli
ısıtma veya soğutma yapılarak insanların ısıl konforu
sürdürülmelidir. Bu sistemlerdeki ayar değerlerini
değiştirmeye ihtiyaç gözükmemektedir. İç ortam nem
miktarının virüs üzerinde direkt bir etkisi bulunmamıştır.
Ancak yine de vücudun virüs girişine karşı mücadelesinde
solunum yollarının yaş tutulması gerektiği bilinen bir
gerçektir. Özellikle kışın çok kuru ortamlar boğazın
kurumasına ve virüs geçişine direncin azalmasına neden
olduğundan çok kuru ortamlardan kaçınılmalıdır. Ortam
nem seviyesinin bu süreçte % 40-60 arasında olması uygun
görülmektedir.

Bina havalandırmaları genellikle karışım havalı klima
santralleri ile yapılmakta, bu santraller de bina çevrelerinde
veya teras çatılarında bulunmaktadır. Bu santraller bir kanal
ile taze havayı alırken, diğer bir kanal ile içeriden çekilen kirli
havayı dışarıya tahliye etmektedir. İçeriden dönen havada
virüs olabileceği düşünüldüğünde, taze hava alma ağzı
ile kirli hava atış ağzı arasındaki mesafe arttırılmalı, en az
7-10 metre mesafe tercih edilmelidir. Ayrıca kirli havanın
atışının yapıldığı yerlere dikkat edilmeli, bu noktalardan
insan geçişinin olmamasına özen gösterilmelidir. Taze
havanın alındığı kanalda, toprak veya beton zemine çok
yakın olmamalı, yerden yeterince yüksek bir noktadan
havanın temin edilmesine özen gösterilmelidir. Klima
santrallerinde yapılacak bu fiziksel önlemler gerek içeriden
çekilen kirli hava ile dışarıya virüsün atılması gerekse
içeriye alınan taze havada virüs bulunma olasılığını
azaltması sebebiyle önemlidir. Bütün bunların yanı sıra bu
süreçte, klima santrallarında da normal temizlik periyotları
kısaltılabilir ve bu santral içerisindeki yoğuşma tavaları ve
serpantin yüzeylerinin dezenfeksiyonunda etkin kimyasallar
kullanılabilir.

Tuvaletlerde de ekstra önlemler alınmalıdır…
COVİD – 19 ile ilgili dikkat çeken, dışkı kaynaklı yayılım yolu
da artık göz ardı edilmemektedir. Bu nedenle insanların
toplu olarak kullandığı binaların tuvaletlerinde de önlemler
alınmalıdır. Bu kapsamda tuvaletlerin egzoz havalandırma
sistemleri 7/24 yani sürekli açık tutulmalıdır. Tuvalet
kapaklarına kullanım talimatları asılarak, alafranga tuvaletler,
kapakları kapatılmak suretiyle sifonları çekilerek flaş yıkama
işlemi gerçekleştirilmelidir. Ayrıca yer süzgeçlerinin sürekli
su ile dolu olması sağlanmalı yani kurumuş giderlerden
kaçınılması gerekmektedir.
PROF.DR. İBRAHİM ATMACA
MMO ANTALYA ŞUBE BAŞKANI

İç üniteler temizlenmelidir…

BASIN AÇIKLAMASI 08.05.2020
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TOPLU TAŞIMADA YOLCU SAYILARI YENİDEN
BELİRLENMELİ
arası

otobüslerde

24-26ºC

olarak

ayarlanması

gereklidir. İklimlendirme sisteminin zorunlu olmadıkça
kullanılmaması, taze havanın doğal yollarla (pencere,
açılır tavan penceresi, duraklarda kapı açılması vb.) araç
içine alınması sağlanmalıdır. İklimlendirme sisteminin
mümkün olduğunca fazla dış hava ile çalıştırılması için
teknik önlemler alınmalıdır. Çok önemli olan maskeyi
yolcuların rahatsız olmadan sürekli olarak takabilmeleri
için termal konfor sağlanmalıdır. Bu amaçla araç içi
sıcaklığının şehir içi otobüslerde 26-28ºC, şehirler arası
Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca, toplu taşıma
araçlarındaki metrekare başına yolcu sayısının yeniden
belirlenmesi

gerektiğini

belirterek,

“Bu

uygulamanın

sorunsuz gerçekleşebilmesi için çalışma saatlerinin kademeli
mesai ile daha geniş bir zamana yayılması ile şehir içi toplu
taşıma araçlarında 1 metre fiziksel mesafeyi bozan yığılmalar
önlenebilir” dedi.

döneminde karayolu toplu taşıma araçlarında alınması
gereken tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
ARAÇTA

BİR

ARAÇLAR DENETLENMELİ
Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve
dezenfektasyonunun daha sık yapılması gerekir. Araç içi
ortam ve yüzey dezenfektasyonunun gerçekleştirilmesi
için yerel yönetimlerin koordinasyonunda ilgili kurallar

Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca, pandemi

HER

otobüslerde 24-26ºC olarak ayarlanması gerekmektedir.

PANDEMİ

TAŞIYICISI

belirlenmeli, bu işlem eğitimli ve yetkilendirilmiş
uzman ekipler tarafından uygulanmalı, ileriye yönelik
olarak bu işlemlerin otomatik ve akıllı uygulamaları
geliştirilmelidir. Merkezi bir yazılım geliştirilerek hangi

OLABİLECEĞİ

VARSAYILMALI

araca ne işlem yapıldığının, uygulamaların daha kolay
denetlenmesi ve izlenmesi sağlanmalıdır. Pandemiye
karşı mücadelede alınan önlemlerin etkinliği için
ulaşımla ilgili tüm birim çalışanlarına (servis elemanları,

Bu dönemde her araçta mutlaka bir pandemi taşıyıcısı

şoförler, denetim ekibi vb.) eğitim verilmelidir.

olabileceği varsayılarak hareket edilmeli. Pandemi olağanüstü
bir durumdur ve olağan şartlarda farklı önlemler gerektirir. Bu

ARAÇ

nedenle araçlarda, mutlaka bir pandemi taşıyıcısı olabileceği

SÜRÜCÜSÜNÜN

GÜVENLİĞİ

İÇİN

MASKE

KULLANIMI ZORUNLU OLMAMALI

varsayılmalıdır. Sürücüler için en uygun, yolcular için ise
asgari konfor şartları sağlanmalıdır. Sürücü ve mürettebatın

Şehir içi otobüs sürücüsünün Pandemiye karşı korunması

sağlıklı olduğundan emin olunmalı, aksi takdirde trafiğe

için, güvenli ve ergonomik sürüş pozisyonu bozulmadan,

çıkarılmamalıdır. Önerdiğimiz bu önlemler kısa vadede acil

bir bölme ile yolcu kabininden ayrılması gereklidir

alınması gereken önlemler olup, orta ve uzun vadede bazı

ve bu alandaki sıcaklığın konfor sıcaklığını (26-28ºC)

sistemlerin yapısında köklü değişiklikler yapılması (karbon ve

geçmemesi sağlanmalıdır. Sürücü bölme içerisinde

HEPA filtre takılması vb) düşünülecek olursa, mutlaka araç

kalacağından sürüş güvenliği açısından maske kullanımı

üreticileri ile işbirliği yapılmalıdır.

zorunlu olmamalıdır. Tüm otobüs sürücülerinin çalışma
ve dinlenme süreleri yeni şartlara göre düzenlenmeli,

ARAÇ İÇİ SICAKLIĞI NE OLMALI?

şehirlerarası otobüs sürücülerinin daha sık molalarla
hem dinlenmeleri hem de otobüsün kapıları açılarak

Araç içi sıcaklığının şehir içi otobüslerde 26-28ºC, şehirler

temiz havayla havalanması sağlanmalıdır.
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ARAÇ İÇİ YOLCU SAYILARI YENİDEN BELİRLENMELİ

FİLTRELER HER GÜN TEMİZLENMELİ
sisteminin

Pandeminin yayılmasını engelleyici önlem olarak araçlara

fabrika çıkış ayarlarında olmalı ve araç üreticisinin bilgisi

daha az yolcu alınması amacıyla metrekare başına yolcu sayısı

ve onayı olmadan bu sistemlerde değişiklik (tadilat)

yeniden belirlenmelidir. Şehiriçi toplu taşıma araçlarında en

yapılmamalıdır. Bu sistemlerin bakım ve onarımları sadece

az 1 metre fiziksel mesafenin sağlanması kabulüyle ‘Oturan

yetkili teknik servis ve/veya eğitim almış uzman teknik

Yolcu Sayısı : Kapasite değeri / 2, Ayakta Yolcu Sayısı : Kapasite

elemanlar tarafından yapılmış olmalıdır. Bu sistemlerle

değeri / 8’ formülleriyle hesaplama yapılması Odamızın

ilgili donanımların üretici tavsiyesi ve fabrika tarafından

önerisidir.

Araç

içi

belirlenmiş

havalandırma

teknik

ve

özelliklere

iklimlendirme

göre

ayarlanması

ve

kullanılması sağlanmalıdır. Pandemi süreci için önerilen yeni

Bu uygulamanın sorunsuz gerçekleştirilmesi için kademeli

ayarların (sıcaklık ayarı, iç sirkülasyonun kapatılması, temiz

mesai sistemi devreye alınmalı, çalışma saatlerinin kademeli

havanın artırılması vs) Elektronik Kontrol Ünitesine işlenmesi

mesai ile daha geniş bir zamana yayılmasıyla şehir içi toplu

teknik olarak mümkünse Yetkili Servis tarafından yapılması

taşıma araçlarında 1m fiziksel mesafeyi bozan yığılmalar

ve yapılan değişikliklerin kayıt altına alınması sağlanmalıdır.

önlenebilir.

Bu sistemlerde kullanılan tüm filtreler, orijinal yedek parça
PROF. DR. İBRAHİM ATMACA
MMO ANTALYA ŞUBE BAŞKANI

olmalı ve bu denetlenmelidir. Her günün sonunda filtreler
tekniğine uygun temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Araç içindeki havayı temizleyen iç filtreler araç üreticisinin

BASIN AÇIKLAMASI 25.06.2020

tavsiye ettiği süreden daha sık değiştirilmelidir. Pandemi
sürecinde şehirlerarası ve turizm araçlarında her 45 günde
bir, şehir içi toplu taşıma araçlarında her 30 günde bir iç
filtre değişimi yapılmalıdır.
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BAKIMI YAPILMAYAN GÜNISILAR SAĞLIĞIMIZI
TEHDİT EDEBİLİR!
Güneş enerji sistemleri doğru kullanılmadığı takdirde halk

olması ve kullanımın kesintili olması durumudur. 20

sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu sistemler gerek

°C’nin altındaki sıcaklıklarda üreme miktarı önemsizdir.

doğru kurulum gerekse de bakım ve temizlik açısından oldukça

Bakterinin çoğalması için en uygun sıcaklık aralığı 25-

büyük bir önem taşıyor.

45 C arasıdır. En uygun çoğalma sıcaklığı ise 37 C olarak
bilinmektedir. 37°C sıcaklıkta ve uygun ortamda 2 saat

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kullanımı artan güneş

içinde bakteri miktarı iki katına çıkabilmektedir. 48

enerji (günısı) sistemlerinde öncelikle kurulum aşamasında

saat içinde de tehdit edici boyuta ulaşabilmektedir.

mühendislik firmaları tercih edilmeli ve kurulacak sistemin

Bakterinin 60°C sıcaklıkta ömrü dakikalar mertebesine

ve tesisatın yeterli olup olmadığı konusunda mühendisin

inmekte, 70°C sıcaklıkta ise tamamen ölmektedir.

görüşüne göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Hastalık riskinin sıcak iklimlerde daha fazla olduğu da
bilinmektedir. Bu nedenle sıcak iklime sahip Antalya’da

Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak açık sistem güneş enerji

günısı depolarının hijyenik bakımı daha da büyük önem

sistemleri kullanılmaktadır. Güneş enerji sistemleri açık

taşıyor.

veya kapalı devre şeklinde imal edilmekte olup, kapalı devre
sistemler açık sistemlere göre daha hijyeniktir.

Günısı depolarında yılda bir bakım önerilir…

Suyun kolektörlerin içinden geçip ısınması, sonrasında sıcak

Özellikle durgun kalan su depolarında veya deponun

su tankına dolup, kullanılmasına imkan kılan açık devre

akış ve hareket olmayan bölgelerinde bakteriler hızla

günısı sistemlerinin bakımları çok önemlidir ve bakımların

üreyebiliyor. Dolayısıyla Lejyoner hastalığı riskini

aksamadan yapılması gerekiyor. Genellikle yıllık bakımlara

azaltmak için günısıların en az yılda bir bakımları

önem verilmiyor. Sadece arıza olunca bakım yaptırılıyor. Bakım

yapılmalıdır. Dezenfeksiyon için klorlama, ozonlama,

yapılmayınca kâr değil, aslında zarar ediliyor. Bakımsız bir

ultroviyole gibi uygulamalar olsa da en verimli yöntem

tesisat sağlığımıza zarar verebileceği gibi kireçlenen borularda

periyodik olarak sistemi çok yüksek sıcaklıktaki su ile

da tıkanma olabiliyor ve dolayısıyla verim düşüyor.

temizlemek olarak bilinmektedir. Lejiyonerya hasatlığına
neden olan bakteri 60 °C sıcaklıkta 25 dakika beklenmesi

Lejyoner hastalığına davetiye çıkarıyor…

durumunda %90 bertaraf olmaktadır. 70 °C sıcaklıkta
ise 10 dakika içinde berteraf gerçekleşmektedir. Riski

Lejyoner hastalığı, bakteri kaynaklı zatürree türüdür. Bina

azaltmak için bu sıcaklık uygulamalarının sürekliliğinin

tesisatlarında uygun koşullar oluşursa bu bakteriler çok hızlı

sağlanması gereklidir. Eğer uzun süre bu sıcaklık şartları

çoğalabilmekte ve hayati risk oluşturabilmektedir. Özellikle

oluşmamış ise riski azaltmak için bahsedilen diğer

günısıların bina dışlarında bulunan plastik veya metal su

yöntemler ile bakım yapılması da oldukça önemlidir.

depoları, uzun süre kullanılmayan borular, duş başlıkları,
PROF. DR. İBRAHİM ATMACA
MMO ANTALYA ŞUBE BAŞKANI

nemlendiriciler ve fıskiyeler bakterilerin çoğalma yeri
olarak görülmektedir. Lejiyonella büyümesi için en uygun
sıcaklık aralığı güneş enerji sistemlerinde sıklıkla oluşan 20-

BASIN AÇIKLAMASI 01.07.2020

45°C aralığıdır. Güneş enerji sistemlerinde hatalı tasarım
ve uygulamalar riski arttırdığı gibi bakım eksikliği ve uygun
olmayan işletme koşulları da bakterinin gelişmesi ve çoğalması
için uygun zemini yaratabilmektedir. Özellikle suyun durgun
kalması riski daha da arttırmaktadır. En büyük risk suyun ılık
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EVSEL SU ARITMA CİHAZLARINA DİKKAT
Su arıtma sistemleri polimer esaslı ürünler olması nedeniyle

Ürün, polimer esaslı olduğundan, ürünün içinde bulunan

kanserojen madde içerebilir. Bu nedenle uluslararası

parçalarda

kalitede ve gıda sertifikalı birinci sınıf su arıtma sistemleri

belgeleyen uluslararası gıda sertifikası veren ve bütün

tercih edilmelidir.

dünyada kabul gören belgeler ile CE belgesi gibi kurumlardan

kanserojen

maddelerin

olup

olmadığını

alınmış sertifikalara sahip olması ürün kullanıcıları için son
Endüstrinin gelişmesi, artan tarımsal faaliyetler ve büyüyen

derece önemlidir.

şehirler ile birlikte içme sularında bir takım istenmeyen

Su arıtma cihazlarının bakımları da kullanıcı sağlığı açısından

kirliliklerin oluşmaya başlamasıyla, evlerde kullanılan suların

son derece önemlidir. Filtre değişimlerinde yine sertifikalı

temizliği için su arıtma cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

ürünler tercih edilmelidir. Zamanında değişmediğinde

İstediğimiz kalitede suyun temini için muhakkak kaliteli

mikrop, mantar, bakteri üreyerek suya geçebilmekte ve

cihazlar kullanmamız ve bu cihazların bakımını ihmal

insan sağlığına zarar verebilmektedir. Bu cihazlar 5 mikron

etmememiz gerekir.

filtreye, çeşitli karbon filtrelere, membran ve mineral
filtreye sahiptir. Şebekeden gelen suyun kalitesine, sudaki

90’lı yılların ortalarında başlayan su arıtma cihazları pazarı

klor miktarına ve kullanılan su miktarına bağlı olarak

2000’li yıllarla beraber hızlandı. Sektörün gelişmesi ile

değişebilmekle birlikte, 5 mikron ve karbon filtrelerin 6

uluslararası kalitede ve gıda sertifikalı birinci sınıf su arıtma

ayda bir, mineral filtrenin yılda bir ve membranın 2 yılda bir

sistemleri olduğu gibi maalesef bu cihazların belgesiz

değişmesi önerilmektedir.

imalatları da arttı. Dikkat edilmesi gereken en önemli faktör
ürünün belli sertifikalara sahip olup olmadığının bilinmesidir.
PROF. DR. İBRAHİM ATMACA
MMO ANTALYA ŞUBE BAŞKANI

BASIN AÇIKLAMASI 16.07.2020

25

MMO ANTALYA ŞUBE BÜLTENİ

HAVUZLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI
yönünden sürekli bakımlarının yapılıp sezon boyunca
çalışır durumda tutulmaları gerekmektedir. Yılda bir kez
yapılacak ana bakımlar işletmenin durduğu zamanlarda
yapılmalıdır.
Bu bağlamda özellikle kimyasalların dozaj sistemlerinin
bakımı, kimyasal dozajın yapıldığı bağlantı yerlerinin
sökülmesi ve temizlenmesi, topraklama ve kaçak akım
koruma sisteminin denetlenmesi gibi kontrollerin
yapılması şarttır.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi’nde de site havuzlarında alınması gereken

Havuzların

önlemlere yönelik bir bölüm mevcuttur.

kullanıldığı

mevsimde

de

bakımları

önemlidir. Yüzme havuz tabanının temizliği her gün,
Yaz aylarının gelmesiyle sitelerde havuz kullanımı da haliyle

havuz duvarlarının temizliği ise en az haftada bir

yoğunlaşacaktır. İlgili rehberde Covid-19’a neden olan virüsün

yapılmalıdır.

insanlara havuzdan bulaşması gösterilmemiştir. Ancak çok
sayıda kullanıcının aynı anda havuz ortamında bulunacak

Ayak dezenfeksiyon havuzları işletmenin kapanmasından

olmasının haliyle risk oluşturacağı ifade edilmektedir. Bu

sonra her gün boşaltılmalı, temizlenmeli, dezenfekte

nedenle havuz ortamında da sosyal mesafenin korunması

edilmeli ve yeniden doldurulmalıdır.

öncelikli önlem görünmektedir.
Günlük işletme süresinin sonunda cihazların kontrolü
Bakanlığın sosyal mesafe önerilerinde, havuz çevresinde 4 m²’ye

özellikle önemlidir. Bu kontroller, ekipmanların kusursuz

1 kişi, havuz içinde 8 m²’ye 1 kişi olacak şekilde kapasitenin

çalışıp çalışmadığını ve bir sonraki işletme günü için

belirlenmesi ve şezlonglar arasında en az 1,5 metre mesafe

hazır olup olmadıklarını gösterecektir.

olması bulunmaktadır. Yine Covid-19’un dezenfektanlara
duyarlılığı belirtilerek, havuz suyunda ruhsatlı dezenfektan ve

PROF. DR. İBRAHİM ATMACA

havuz suyu kimyasallarının kullanılması ve mikrobiyolojik kalite
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için rutin yapılan testlerin muhakkak yapılması belirtilmektedir.

BASIN AÇIKLAMASI 06.06.2020

Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü
kullanımının teşvik edilmesi de öneriler arasındadır.
Sadece pandemi döneminde değil, havuzların yapımı, bakımı
ve işletilmesi hijyen açısından her zaman önem arz etmektedir.
Özellikle havuz kimyasalları ve kaçak akım korumaları bu
konuda en çok dikkat edilmesi gereken noktaların başında
gelmektedir.
Yüzme havuzları tesislerinin su hazırlanması ve dezenfekte
edilmesi için gereken ekipmanların tesiste bulundurulması
ve tesisin düzenli, güvenli işletme şartlarında çalıştırılabilmesi
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ELEKTRİKLİ ARAÇ
GELİŞİMİNE FARKLI
BAKIŞ
MAKALE
Ülkemizde yaklaşık 2 yıldır elektrik ile çalışan araçlar ile
ilgili yazılan makalelerde konu hep aracın teknik özellikleri
ile ilgilidir.

Makina Mühendisi Cenk TÜLEMEK

Her zaman olduğu gibi bu konuda da bizler konuyu tüm
yönleri ile ilgili değil de sadece araç yönünden ele aldık.
Hangi araç kaç kilometre yol yapıyor, maksimum hızı nedir,
nerelerde doldurabileceğiz, fiyatı ne seviyede olacak vb.
Ama fosil yakıtın yerini alması beklenen elektrik enerjisinin
nasıl karşılanacağı ile ilgili hiçbir makale yazılmadı.

Ancak National Grid şirketi; “özellikle akşam yoğun saat
diliminden sonra kitlesel bir talep ile baş etmek” için mevcut
altyapının ve enerji kaynağının yeterli olmayacağına dikkat
çekmektedir. Bir Otomobil dergisi, elektrikli otomobillerin
şu anda daha pahalı ve pratik olmadığını söylemektedir.
National Grid raporuna göre, şu anda elektrik talebinin

Oysa ki; ilave elektrik ihtiyacı ve özellikle yoğun elektrik
kullanımı olan 17:00-21:00 arasında bir de araçların şarj
edilmesinin ilavesi ile elektrik altyapı ihtiyacına bu yazıda

en yoğun olduğu 61 GW’lık talebe, yaklaşık 30 GW ilave
gelebilir ki; bu da yüzde 50’lik bir talep artışı anlamına
gelmektedir.

dikkat çekmek istedim.
Bu amaçla, 27 Temmuz 2017 tarihinde The Telegraph
Gazetesinden Steven Swinford (Yetkili Politika Editörü)
imzalı makaleyi paylaşıyorum.
Dizel ve benzinli araç yasağı: Elektrik devrimiyle baş etmek
için 2040 yılına kadar 10 yeni enerji santralinin kurulması…
2040 yılına kadar insanlara elektrikli araçlar satın almayı
teşvik etmek amacıyla, yeni dizel ve benzinli otomobil
satışını

yasaklamayı

planlayan

uzmanlar,

otomobil

uzmanlarının uyardığı gibi National Grid (Amerika ve
İngiltere’de başta olmak üzere birçok ülkede hizmet veren
en güçlü elektrik dağıtım şirketlerinden biri) şirketi de eşi
benzeri görülmemiş bir enerji talep artışı yaratacağına
dikkat çekmektedir.
Çevre Sekreteri Michael Gove, Britanya’nın insan sağlığına
ve dünyamıza verdikleri zarar nedeniyle benzinli ve dizel
otomobillerle “devam edemeyeceği” konusunda uyarıda
bulundu. “Yeni teknolojiyi benimsememizin başka bir
alternatifi yok” dedi.

2050 yılına kadar ihtiyaç duyulacak ilave elektrik kapasitesi,
İngiltere Somerset’de inşa edilecek olan yeni “Hinckley
Point C” nükleer enerji santralinin toplam gücünün
neredeyse 10 katına eşdeğer olacaktır.
National Grid, İngiltere’nin toplam elektrik ihtiyacının
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Oluşturulan
çevreyi

stratejide,

kirleten

dizel

araçlarında

araç

sürücülerine

tazminat

ödemeye

başlayabilecekleri için motor üreticilerinin taleplerini
karşılamayı durdurmayı içermektedir.
Bunun yerine, Hükümetin sonbaharda, muhtemelen
“çok alternatifli” olacağını öne sürdüğü bir hurda
programı

hakkında

bir

öneri

getirebileceğini

beklenmektedir.

%10’nun ithal edilirken, böyle bir artış durumda bu oranın

Hükümet ayrıca, insanlara elektrikli ve hibrid araçlara

% 33’e çıkacağını ve ülkenin yükselen ithal elektriğe

geçiş yapmalarını teşvik etmek amacıyla 2040 yılına

giderek daha fazla bağımlı hale gelerek, enerji güvenliği

kadar tüm yeni dizel ve benzinli otomobillerin satışını

konusunda soru işareti oluşturacağını öngörüyor.

yasaklama kararı almıştır.

Günümüzde yeni otomobil satışlarının sadece % 4’ü

Çevre Sekreteri Michael Gove, yerel makamları; dizel

elektrikli araçlar oluşturmaktadır ve İngiltere’nin yeni

kullanıcılarına kirlilik vergileri ve diğer kısıtlamalar

nesil otomobiller için yeterli şarj noktaları olup olmayacağı

getirerek “sürücüleri haksız yere cezalandırmaya” karşı

konusunda endişeler mevcuttur.

uyarmasını da beklediğini ifade etmiştir.

Emisyon değerlerini azaltmak amacıyla ülkedeki yoğun

Gove, Hükümetin hedefini yerine getirmek için daha

trafik saatlerinde kullanılacak olan dizel araç sürücülerinin

fazla rüzgâr santraline ihtiyaç duyulabileceğini öne

yeni kirlilik vergileri ile karşı karşıya gelmeleri ya da akşam

sürdü.

yoğun saat diliminde seyahat etmekten men edilmeleri

Gove, daha fazla rüzgâr ve nükleer enerji santraline

gibi tedbirler gündeme gelmesi bir alternatiftir.

alternatif olup olmadığını sorulduğunda, BBC Radio
4’ün ifadesine göre şöyle devam etti: “Yeni teknolojiyi

Bakanlar, AB emisyon standartlarını ihlal ettiği için halkın

benimsemenin başka bir alternatifi yok.”

sağlığını tehlikeye atan ve acil önlem alınması gereken 17
kasaba ve şehirde, toplam 81 önemli yol tespit etmiştir.

Muhafazakârların daha fazla rüzgar çiftliğine karşı bir
manifesto vaadinde bulunduğunu söyleyen Gove,

Ülkenin Hava kalitesi stratejisi, yerel yetkililere, en kirli

“Muhafazakârların 2050 yılına kadar yollarımızda dizel

dizel araçlardan başlayarak yenilenmesi, yol düzenlerinin

ya da benzinli araç olmayacağına dair bir manifesto

değiştirilmesi ve devir hızlarının azaltılması yoluyla

sözü var” dedi.

önce emisyonların azaltılması için çaba gösterilmesini
istemektedir.

Hükümet, otomobil üreticilerinin, karbon emisyonları
ile ilgili endişeleri yüzünden on yıl sonrasında yeniden

Bununla birlikte, son çare olarak, konseylerin zararlı

dizel araç satın almaya teşvik edilmesinden endişe

azot dioksit emisyon düzeylerini düşürmek için 2020’de

etmektedir.

en kirli dizel araçlardan başlamak üzere sert kısıtlamalar

Gove, tüm şehir ve kasaba merkezlerinde dizel araçlarda

getirmesine izin verileceği düşünülüyor.

kısıtlamaların

olabileceğinden

bahsettiği

önceki

açıklamalarından önemli ölçüde geri adım attı. Bunun
yerine konseylerin belirli yollarda emisyon azaltmaya
odaklanmasını istiyor.
Yeni bir analizde en kirli yolların 48’inin Londra’da
olduğu tespit edildi. Diğerleri Birmingham, Derby,
Leeds, Nottingham, Southampton, Bristol, Bolton,
Manchester, Bury, Coventry, Newcastle, Sheffield,
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Belfast, Cardiff ve Middlesborough’da tespit edildi.

O günden beri dizel araçların artması ile, kalp ve astım krizi
riskini artırabilecek azot dioksit salınımı ortaya çıkmıştır.

Strateji,

dizel

otomobiller

üzerindeki

kısıtlamaların

hava kirliliği seviyelerinin yasal sınırlar içine girdiği anda

Tony Blair’in baş bilimsel danışmanı olarak hizmet veren Sir

kaldırılması ve “zaman sınırlı” olması konusunda ısrarcı

David King de dahil olmak üzere kıdemli yetkililerin çoğu,

olmaktadır.

o zamandan beri dizel otomobilleri teşvik etmiş olmanın
“yanlış” olduğunu itiraf etmektedirler.

Hükümet sözcüsü, “Kirli dizellerle başa çıkma planımız,
sıradan insanları haksız yere cezalandırmayan, sağduyu

Önerilerden biri de, Volkswagen emisyon skandalının

önlemleri aracılığıyla konseylerin belirlenen kirli yolların

ardından

temizlemelerine yardımcı olmaktır.”

emisyonlarını” gösteren raporları ile müşterilerin daha

araç

test

kuruluşlarının

“gerçek

sürüş

temiz araçlar almaya teşvik etmesidir.
Dizel sürücüleri sorumlu tutulamaz ve temiz araçlara geçişte
onlara yardımcı olmak için hükümet, yerel planlardan

Bakanlar ayrıca, okul çıkışlarında motorlarını çalıştıran

etkilenen sürücüleri desteklemek için bir dizi önlemden biri

ailelere de darbe indirmek istiyorlar. Konsey, uygulamayla

olan planlı araç azaltma alternatifine başvuracaktır.

ilgili önlem almak için 80 dolara kadar para cezaları
uygulamaya koydu.

Dove, “Genel olarak, yol kenarındaki kirliliğin etkilerini
ele almak ve daha yeşil ulaşımı desteklemek için 3 milyar

Sonuç olarak hibrid araçlara geçiş süreci yukarıda belirtilen

pound yatırım yapıyoruz” dedi.

birwçok etkinin birlikte değerlendirilmesinin önemini

Hükümet, AB emisyon standartlarının ihlali üzerine çevre

ortaya koymaktır.

savunucuları ClientEarth adlı çevre kuruluşuna karşı dava
açan dizel sürücüleri hedef almak için daha sert önlemler

Kaynakça : 27 Temmuz 2017 tarihinde The Telegraph Gazetesinden Steven

almak zorunda kalmıştır.

Swinford (Yetkili Politika Editörü) yazısı

Kirlilik vergileri yerine konseyler, otomobillerin hızla
yavaşlamasını ve hızlandırılmasını önlemek için hız
darbelerinin etkisinin kaldırılması gibi önlemlerle trafik
akışını iyileştirmeye ve böylece zararlı gazların miktarının
neredeyse yarısına indirilmesine teşvik etmelidirler.
Devre dışı bırakılması beklenen diğer seçenekler arasında
trafik ışıklarının daha iyi sıralanması, sürücülerin belirlenen
hız limitleri içinde hareket etmeleri durumunda sürücülerin
kırmızı ışıklara yakalanmadan seyir etmelerini sağlamaktır.
Bakanlar, konseylerin planlarını, 2020’de yürürlüğe girecek
olan planlarını uygulamasına yardımcı olmak için ek 255
milyon pound bütçe sağlayacaktır.
İngiltere hükümetinin karbondioksit emisyonlarını azaltmak
için dizel araçlarda yakıt vergisi düştükten sonra, İngiliz
yollarındaki dizel araçların sayısı 2000’de 3.2 milyondan
bugün 10 milyonun üzerine çıkmıştır.
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SAHA KALİBRASYON HİZMETLERİMİZ
Terazi Kalibrasyonu Hizmetleri
Analitik Terazi
Hassas Terazi
Dijital Teraziler
Kantarlar
Yağ Dolum Sayaçları

Yerinde Basınç Kalibrasyonu Hizmetleri
Analog Manometre
Dijital Manometre
Vakum Ölçer
Basınç Transmitteri
Basınç Transdüseri

Yerinde Sıcaklık Kalibrasyonu Hizmetleri
Su Banyosu-Otoklav
Etüv-Sterilizatör-İnkübatör
Pişirme Fırını-Kül Fırını
Soğuk Oda- İklimlendirme Kabinleri
Dijital Termometreler
Göstergeli Sıcaklık Ölçerler
pH Metre-İletkenlik Ölçer

Yerinde Elektriksel Kalibrasyon Hizmetleri
Santrifüj
Karıştırıcı Cihazlar
Kaynak Makinaları
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