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18 BASIN AÇIKLAMASI

AVM’LERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ METNİ 
AÇIKLANDI

MMO İklimlendirme Teknik Kurulu tarafından hazırlanan AVM'lerde Pandemi 
Tedbirleri Metni yapılan online basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Uzman Sekiz Kuruluşun ve TTB Üyesi Tabiplerin Katılımı ile Oluşan 
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pandemisine Yönelik İlk 
Çalışması Olan AVM’lerde Pandemi Tedbirleri Metni Açıklandı

28 Mayıs 2020 tarihinde yapmış 
olduğumuz açıklama ile Maki-
ne Mühendisleri Odası olarak, 

Pandemi sürecinde oluşturduğumuz 
Teknik Kurul çalışmalarını genişletti-
ğimizi duyurmuş ve  belli alanlarda-
ki uzmanları bünyesinde barındıran 
yedi kurum ile birlikte Tabiplerden 
oluşan “İklimlendirme Teknik Kurulu-
nun” oluşturulduğu  bilgisini sizlerle 
paylaşmıştık.

COVİD 19 Pandemi döneminde gün-
deme gelen İklimlendirme ve tesisat 
sistemleri ile ilgili  alınacak önlemler 
konusunda toplumun doğru bilgilen-
dirilmesi ve sürecin doğru yönetilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bu bu ko-
nuda duymuş olduğumuz mesleki so-
rumluluk gereği, “İklimlendirme Teknik 
Kurulunun”, çalışmalarına başlaması ve  
bu konuda en sağlıklı ve doğru bilginin 
toplum yararına sunulması konusuna 
büyük önem veriyoruz.   

 Kurulumuz çalışmalarını “Mevcut Ya-
pılar” ve “Tasarım aşamasındaki Yapı-
lar” olmak üzere iki ana başlık halinde 
ele almış olup, toplu taşım ve bireysel 
araçlardaki havalandırma sistemleri 

ve farklı alanlardaki incelemeler için 
de kurulacak alt komisyonlarla  çalış-
malarına devam edecektir. Yapılan ça-
lışmaların belli aralıklarla ilgili kurum/
kuruluşlarla birlikte kamuoyu bilgisi-
ne de sunulacağı daha önceki açıkla-
mamızda da yer almıştı.  

MMO (Makina Mühendisleri Odası), IS-
KAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma 
ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme 
Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), 
MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhit-
leri Derneği), MÜKAD (Mühendis ve 
Mimar Kadınlar Derneği), TTMD (Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği), TRFMA 
(Tesis Yönetim Derneği), UTTMD 
(Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri 
Derneği) ve TTB (Türk Tabipleri Birliği) 
üyesi Tabiplerin katılımıyla oluşturdu-
ğumuz “İklimlendirme Teknik Kurulu” 
dokuz alt komisyon kurarak çalışma-
larına başlamıştır.

Hastane ve sağlık yapıları, oteller, alış-
veriş merkezleri, askeri ve lojistik ya-
pılar, spor tesisleri-yüzme havuzları, 
okullar ve eğitim tesisleri, konutlar, 
fabrika ve endüstriyel tesisler, düğün 
salonu-restoran-disco ve barlarda 

hangi teknik önlemlerin alınması ve 
neler yapılması gerektiği ile ilgili me-
tinler oluşturacak olan İklimlendirme 
Teknik Kurulu’nun ilk yayını AVM’lerde 
Pandemi Tedbirleri üzerinedir.

AVM’lerde bulunan Klima santralları 
(taze havalı, karışım havalı santral-
lar) ile diğer cihaz ve sistemlere ait 
alınması tavsiye edilen  önlemlerin 
yanısıra mevcut durum raporunun 
çıkarılması, bir pandemi senaryosu 
hazırlanması ve uygulamaya dair aşa-
maları içeren iş akışı başlıkları altında  
dile getirilen tüm önlemler, Sağlık Ba-
kanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine ek 
olarak hazırlanmıştır. Bu çalışma ile 
Pandemi sürecinde AVM’lerde alın-
ması gerekli önlemler bütünlüğüne 
önemli bir katkıda bulunduğumuzu 
düşünüyoruz.

Açıklamamızın ekinde sunduğumuz 
AVM’lerde Pandemi Tedbirleri’nin tüm 
ilgililerce toplum sağlığına katkıda 
bulunmak üzere eksiksiz olarak uygu-
lanmasını diliyoruz.
 Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı

NOT: AVM'LERDE PANDEMİ TEDBİRLERİ (29.06.2020 / Rev.01 ) tam metin için: https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/avmlerde-pandemi-tedbirleri-
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