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TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası‘nın (MMO) on ikincisi-
ni düzenlediği Ulusal Tesisat 

Mühendisliği Kongresi (TESKON) ve 
Teskon+ Sodex-Fuarı, İzmir‘de MMO 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde 
toplandı.

Ana teması “Sağlık İçin Isıl Konfor 
ve İç Hava Kalitesi” olarak belirlenen 
TESKON 2015, 17 kurum ve kuruluş 
ile 13 üniversite tarafından desteklendi. 
Kongre boyunca 13 salonda 72 oturum-
da, 9’u yurtdışından katılan konuklar 
tarafından, toplamda 209 adet bildiri 
sunuldu. Kongre sırasında toplam 7 
sempozyum, 4 seminer, 20 kurs, 3 pa-
nel, 2 açılış konferansı, 3 sabah toplan-
tısı, 2 Forum ve Termodinamik Eğitimi 
konulu 1 toplantı gerçekleştirildi.

Kongre ile birlikte eşzamanlı olarak 
düzenlenen Teskon+Sodex Fuarı ise 
tesisat alanında ürün ve hizmet üreten 

156 firmayı bir araya getirdi. Kongre-
yi 1550’si kayıtlı delege olmak üzere, 
3300‘ü aşkın mühendis, mimar, teknik 

12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ 
KONGRESİ VE TESKON+SODEX FUARI DÜZENLENDİ

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı, TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube yürütücülüğünde 08-11 Nisan 2015 tarihleri 
arasında İzmir’de gerçekleştirildi.

eleman ve öğrenci izlerken, fuar 6825 
kişi tarafından ziyaret edildi.

Kongrenin açılış konuşmaları, MMO 
İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Güniz Gacaner Ermin, Kongre Yürütme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülden Gök-
çen Akkurt, Hannover-Messe Sodeks 
Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Murat Demirtaş, MMO Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı tarafından yapıldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz 
Gacaner Ermin açılış konuşmasında 
özetle şunları belirtti:

“Kongre Yürütme kurulumuz bu yılki 
Kongremizin ana temasını “Sağlık İçin 
Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi” olarak 
belirledi. Kongre ana temasına ilişkin 
birçok oturumu ve bilimsel çalışmala-
rı programda bulacaksınız. Kongrenin 
ana teması kapsamında İzmir‘de bir 
proje daha gerçekleştirdik. İlkokullar-
daki iç çevre kalitesinin çocuklarımızın 
sağlığına ve öğrenim performanslarına 
doğrudan etkileri göz önüne alınarak, 
okullarımızdaki iç çevre kalitesini yük-
seltmeye yönelik bir çalışmayı İzmir 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle 
başlattık. Çalışmamız iki aşamadan 
oluşuyor: Birinci aşama, okullardaki 
iç çevre kalitesinin artırılmasına ilişkin 
eğitim çalışmaları. Bu kapsamda, ili-
mizdeki orta üç seviyesindeki öğrenci-
lere ve onların öğretmenlerine yönelik 
bir eğitim çalışması yürütülmektedir. 

Eğitim çalışmaları için çalışma grubu-
muzun hazırlamış olduğu dokümanlar 
çantalarınızda yer almaktadır.

Çalışmanın ikinci aşamasında ise pi-
lot olarak seçilen bir okulda, kış ayları 
boyunca iki sınıfta iç ve dış hava para-
metreleri ölçülmüştür. Ölçümlerde elde 
edilen verilerle geliştirilen havalandır-
ma projeleriyle bu sınıflarda havalan-
dırma tesisatları kurulmuştur. Havalan-
dırma tesisatı kurulumu sonrası yapılan 
ölçümler, öncekilerle karşılaştırılarak 
kongremizde katılımcılar ve kamuo-
yuyla paylaşılacaktır. Türkiye‘de ilk 
defa İzmir‘de gerçekleştirilen bu proje-
ye katkı koyan çalışma grubumuza çok 
teşekkür ediyorum.”

TESKON Yürütme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Gülden Gökçen Akkurt ise;
Kongre kapsamında, 7 Sempozyum ve 
4 Seminer`de toplam 210 bildirinin, 6 
paralel oturumda sunulacağını belirte-
rek, Kongrede ayrıca 21 kurs, 3 panel, 

4 kişisel gelişim semineri, 2 forum, 
bilimsel-teknolojik oturumlar ve özel 
toplantılar düzenleneceği bilgisini ver-
di. Kongre çalışmalarının titizlikle yü-
rütüldüğüne işaret eden Akkurt, “TES-
KON, geçmiş yıllarda düzenlediği 
platformlarda çeşitli kereler ele aldığı İç 
Hava Kalitesi ve Isıl Konfor konularını 
bu kez ana tema olarak ele alıp bilim 
alanında ülkemizin geldiği noktayı or-
taya koymayı ve henüz oluşmakta olan, 
gerek mesleki, gerekse halk bilincinin 
artırılmasını amaçlamaktadır” dedi.

Açılış etkinliğinin bir diğer konuş-
macısı olan Hannover-Messe Sodeks 
Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Murat Demirtaş da kong-
reye paralel olarak düzenlenen fuarın 
sektördeki yeniliklerin ilgili kesimlerle 
buluşmasına imkân tanıdığını söyledi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar açılış konuşmasında özetle 
şunları belirtti:

“Konuşmama başlamadan önce, kong-
remizin hazırlık döneminde aramızdan 
ayrılan TESKON Yürütme Kurulu 
Üyemiz, Tufan Tunç‘u kaybetmiş ol-
mamızın verdiği üzüntüyü paylaşmak 
istiyorum. Odamızın birçok komisyon 
ve çalışma grubunda yer alan Tufan 
Tunç, en son bu kongrenin, Yürütme 
Kurulu Üyesi olarak çalışmalarımı-
za katkı koymaktaydı. Sevgili Tufan 
Tunç‘un ailesi ve yakınlarına, dostları-
na, üyelerimize ve Teskon çalışma gu-
ruplarına başsağlığı diliyorum. 

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrele-
ri, her seferinde gelişerek, büyüyerek 
ve olgunlaşarak, gerek akademik yapı-
ların gerek tesisat sektörünün bilgi ve 
teknoloji paylaşım merkezine dönüş-
müştür. Meslektaş birlikteliğinin, re-
kabet içinde dostluğun ve arkadaşlığın, 
öğrenmek ve öğretmek isteyen meslek-
taşların heyecanının zirvesidir Teskon.

22 yıldan bu yana tesisat mühendisliği 
alanındaki bütün gelişmeleri irdeleyen 
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kongremiz, bu kez de kapsamlı progra-
mı ile kendi başarı çıtasını bir kez daha 
aşmış bulunuyor. Kongremizin sürek-
lilik içinde ulaştığı dev boyutu sizlerle 
paylaşmaktan dolayı mutluyuz. Dün-
den bugüne bu kongreye yönelik emek 
ve katkısı bulunan herkese teşekkür 
ediyor, emeklerine sağlık diyoruz. 

Kongrelerimiz, özetle, tesisat mühen-
disliği alanında uzman mühendislik, 
enerji verimliliği, imar mevzuatı, yapı 
denetimi, disiplinler arası işbirliği, mes-
leki akreditasyon, tesisat mühendisli-
ğinde personel belgelendirmesi, AB 
teknik mevzuatı, meslektaşlarımızın 
çıkarları, AR-GE çalışmaları, binalarda 
enerji performansı yönetmeliği, eneri 
verimliliği, hastane ve ameliyathaneler-
de hijyen alanlarındaki klima-havalan-
dırma sistemlerinin uluslararası stan-
dartlara ulaştırılması ve denetimi gibi 
konuları meslek ve kamuoyu gündemi-
ne taşıyan bir platform olarak önemli 
işlevler üstlenmiştir. Kongrelerimizde 
üretilen-paylaşılan bilgi ve teknoloji, 
22 yıldır meslek alanımızın ve sektörün 
gelişmesine, halkımızın daha sağlıklı, 
planlı, güvenli, temiz mekânlar ve kent-
lerde yaşamasına hizmet etmektedir. 

Bildiğiniz üzere kongremizin ana te-
ması “Sağlık İçin Konfor ve İç Hava 
Kalitesi”dir. Yapılarda insan sağlığını 
ve üretkenliğini etkileyen ve iç çevre 
kalitesini ortaya koyan başlıca faktörle-
ri, ısıl konfor, iç hava kalitesi, akustik 
konfor, aydınlanma, koku ve titreşim 
olarak belirtmek mümkündür. Bu fak-
törlerin en önemlilerinden ikisini, ısıl 

konfor ve iç hava kalitesi oluşturmak-
tadır. 

İnsan sağlığı ve üretimin uygun koşul-
larda yapılması, diğer taraftan enerji 
tasarrufu için ısıl konfor ve iç hava ka-
litesinin sağlanması, tesisat konusu ile 
uğraşan makine mühendislerinin ve tüm 
inşai yapıların olmazsa olmaz en temel 
unsurlarından biridir. Kongremizin; 
üniversitelerimiz, meslektaşlarımız ve 
tesisat sektörü arasında bilgi birikimle-
rinin, yeniliklerin ve teknolojilerin pay-
laşılması, tüketicilerin ve üreticilerin 
bilinçlendirilmesi, araştırmacıların bu 
alana yönelmelerinin teşvik edilmesi, 
kural koyucuların ilgili standart ve ya-
sal mevzuatı geliştirmelerine öncülük 
ederek yönlendirmesine katkıda bulun-
ması gibi görevleri vardır. Kongremizin 
bu açıdan bilimsel gerekliliklere işaret 
eden, sorunları çözümleriyle birlikte or-
taya koyan, üretken, verimli, paylaşım-
cı bir atmosferde geçmesini diliyorum. 

Isıtma, soğutma, havalandırma-klima 
ve tesisat sistem ve elemanlarından olu-
şan iklimlendirme sektörünün mevcut 
durumuna baktığımızda, sektörün yak-
laşık olarak yüzde 80‘inin KOBİ nite-
liğindeki işletmelerden oluştuğunu gö-
rüyoruz. Sektörün üretim değeri 2014 
yılında 6,5 milyar TL, katma değer 2,1 
milyar TL‘dir. Üretimin imalat sanayi 
içindeki payı yüzde 1,5‘tur. 2014 yılı 
sektör ithalatı 3,7 milyar TL, ihracatı 
2,5 milyar TL; ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı ise yüzde 67‘dir. 

Hammaddede dışa bağımlılık (yüzde 
27,1), düşük katma-değer (yüzde 28,2), 
GSMH içinde %0,9 (binde 9) olan 
AR-GE ve inovasyon altyapısının ge-
lişmemiş olması, ara mal üretimindeki 
yetersizlik, ara mesleki eleman ihtiyacı, 
markalaşma ve patent sayısındaki dü-
şük düzey, kayıtdışı oranının yüksek ol-
ması ve haksız rekabet, üniversite-sana-
yi işbirliğinin koordinasyonu ve ortak 
çalışmaların yeterli olmaması, sektörün 
başlıca sorunları arasındadır. 

Bu noktada, ülkemizin kaynaklarının 
ve üretim potansiyelinin küresel güç-

lerin baskısından bağımsız bir şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğini söyleme-
liyim. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, 
AR-GE ve inovasyona ağırlık veren, 
yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, 
devletin ekonomideki yönlendiriciliği-
ni benimseyerek artıran, dış girdilere 
bağımlı olmayan, sosyal devlet anlayışı 
temelinde istihdam odaklı ve planlı bir 
kalkınmayı öngören politikalar gerek-
mektedir. 

Ülkemizin içinde bulunduğu kaotik 
ortama, karanlığa karşı aydınlığı, bas-
kıcı-otoriter yönetim anlayışlarına kar-
şı demokrasi ve özgürlükleri; ırkçılık, 
milliyetçilik ve düşmanlıklara karşı ba-
rış içinde bir arada yaşama kültürünü; 
tek değerin daha fazla kâr etmek oldu-
ğu piyasa toplumuna karşı eşitliği ve 
adaleti temel alan, üreten, sanayileşen, 
hakça bölüşen bir Türkiye özlemiyle 
kongremizin başarılı geçmesini diliyor, 
saygılar, sevgiler sunuyorum.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı açılış konuşmasında 
özetle şunları belirtti:

“Makina Mühendisleri Odamızın dü-
zenlediği 12. Ulusal Tesisat Mühen-
disliği Kongresi‘nde aranızda bulun-
maktan büyük bir onur duyduğumu 
öncelikle belirtmek isterim. Burada biz-
leri buluşturan arkadaşlarıma, Düzenle-
me ve Yürütme Kurulumuza, görüşleri-
ni bizimle paylaşacak bilim insanlarına, 
uzmanlara, Makina Mühendisleri Oda-
mıza ve İzmir Şubesi‘nin yöneticileri-
ne, çalışanlarına, emeği geçen tüm ar-
kadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Birliğimiz, mesleki, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mü-
hendis, mimar ve şehir plancıları temsil 
etmektedir. Onların hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak 
ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kül-
türel gelişmelerini sağlamak ve mesleki 
birikimlerini toplum yararına kullan-
malarının zeminini yaratmakla görev-
lidir. Bu anlayışla, TMMOB meslek 
alanları üzerinden Türkiye gerçeklerini 
okumak ve toplumu bilgilendirmek, bu 
politikaların toplum yararına düzenlen-
mesi için öneriler geliştirmek ve bunla-
rın yaşama geçirilmesi için mücadele 
etmek zorundadır.

Elbette bu anlayış, bizi zaman zaman 
siyasal iktidarlarla karşı karşıya getir-
mektedir. Son dönemde gündeme gelen 
meslek örgütümüze yönelik yeniden 
yapılandırma çalışmaları, örgütümüzü 
işlevsizleştirmeye yönelik yasal düzen-
lemeler de bunun bir göstergesi. Ama 
bizim örgütümüz 60 yıla yakın biriki-
mi ile bu saldırılara karşı duracak ve 
eğilmeyecek yeterliliktedir. Gündeme 
gelen TMMOB yasa değişikliğine karşı 
yürüttüğümüz mücadelede yanımızda 
olan tüm arkadaşlarıma buradan bir kez 
daha teşekkür ediyorum.

Tesisat mühendisliği, makine mühen-
disliğinin temel disiplinlerinden biridir. 
Sektörün sorunlarının tespiti, çözüm-
lerinin ne olabileceğinin her yönüyle 
tartışıldığı kongrelerimiz sayesinde, 

bu ülkede tesisat mühendisliği kavramı 
anlamlı bir yere oturmuş ve görünür, bi-
linir bir aşamaya gelmiştir. Bu kongre-
lerimizde sunulan bildiriler, kongreleri-
mizde yapılan kurslar ve seminerler ile 
tesisat mühendisliği alanında bilgiler 
tüm tesisat mühendisleri için erişilebilir 
ve ulaşılabilir olmaktadır. Bugün oda-
mız yayını olarak tesisat mühendisleri-
nin kullanımına sunulan kitaplarımızın 
karar alma süreçleri tesisat kongreleri-
miz aracılığı ile gerçekleşmiştir. Tesisat 
mühendisliği kongreleri olmasaydı bel-
ki de “mühendislikte uzmanlık” kavra-
mı üzerine bu kadar kapsamlı tartışma 
olanağı bulunamayacaktı.

Tesisat kongrelerimizin temel amacı 
tesisat mühendisliğinin ülkemizdeki 
gelişimine katkı sağlamaktır. Tesisat 
mühendisliği ve etkileşim içinde olan 
diğer alanlarda, yeni bilgi ve teknoloji-
nin paylaşılması, yaygınlaşması; tesisat 
mühendisliğinin temel ve uygulamalı 
alanlarında bilimsel ve teknolojik ge-
lişmelerin sunulması ve tartışılması bu 
kongrelerimizin temel hedefleridir.

Bu yıl kongremiz “Sağlık İçin Isıl Kon-
for ve İç Hava Kalitesi” temasıyla ger-
çekleşecek. Kapalı alanlarda geçirilen 
zamanın giderek arttığı günümüzde, ya-
şam ve çalışma konforumuzu arttıracak 
çalışmaların gerekliliği açıktır. Isıl kon-
foru ve iç hava kalitesini yükseltmeyi 
amaçlayan bu tür çalışmaların, bir yan-
dan sağlıklı yaşam alanları yaratırken, 

diğer yandan enerji tasarrufu sağladığı 
gerçeğini de göz önünde bulundurul-
ması mutlak bir gerekliliktir. Bu kong-
remizin bu konuyu açığa çıkarması 
önemli olacaktır. Konunun uzmanların-
ca her açıdan tartışılacağı kongremizin 
başarılı geçeceğine inancım tamdır.

Uluslararası standartlarda gerçekleşen 
bir organizasyon olarak tesisat mühen-
disliği kongreleri her seferinde kendi 
başarı çıtasını aşarak bugünlere gel-
miştir. Bu çalışmayı bugünlere taşıyan 
arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür 
ediyorum.”

Açılış etkinliğine katılan İzmir Büyük-
şehir Belediyesi Başkanlık Danışmanı 
Muzaffer Tunçağ da söz alarak kongre-
nin başarılı geçmesi yönündeki dilekle-
rini iletti. Konuşmaların ardından, ka-
tılımcılar tarafından kurdele kesilerek 
kongre açılışı gerçekleştirildi.” ■


