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Tesisat Mühendisliği, Makina Mühendisliği içinde en önemli mes-
lek alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu alan, inşaat sektöründeki 
hareketliliğe bağlı olarak hızla gelişmekte ve buna paralel olarak bu 
alanda yetişmiş eleman gücüne olan gereksinim de her geçen gün 
artmaktadır. Makina Mühendisleri Odası; bu doğrultuda üyelerine 
ve sektördeki tüm teknik elemanlara gelişmeleri doğru ve yeterli 
şekilde ulaştırmak amacıyla, tüm meslek alanlarımızda olduğu gibi, 
tesisat mühendisliği alanında da çalışmalarını sürdürmektedir.
1993 yılından bu yana İzmir’de düzenlenen ve gerek ilgili sektörden, 
gerekse bilim çevrelerinden olumlu tepkiler alan Ulusal Tesisat Mü-
hendisliği Kongresinin onikincisi, teskon 2015 adıyla, 8-11 Nisan 
2015 tarihleri arasında yine İzmir’de gerçekleştirilmiştir.
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bir yandan yeni bilgi ve tekno-
lojilerin paylaşıldığı etkili bir platform olarak görevini yerine getirir-
ken, diğer yandan meslek alanlarımızı ve halkımızı yakından ilgilendi-
ren pek çok konuyu ülke gündemine taşıma görevini de üstlenmiştir.
Konusunda uzman, örnek uygulamalar gerçekleştirmiş, çağdaş bilgi 
ve deneyime sahip mühendis ve bilim adamlarının sundukları bildi-
rilerin yer aldığı Kongre Bildiriler Kitabı’nın yayımlanması ile birlikte 
Kongremize katılamayan pek çok tesisat mühendisinin de bu biri-
kimlerden yararlanması sağlanmıştır.
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Odamız tarafından düzenlenen Tesisat Mühendisliği 
Kongreleri, tesisat alanında çalışan meslektaşlarımızın 
mesleki gelişimine katkı sunduğu gibi ülkemizde eksikli-
ği hissedilen teknik yayın konusunda da önemli bir işlev 
görmektedir. Bu kapsamda, Kongre ortamında gerçek-
leştirilen tüm teknik oturumlarda ve seminerlerde sunu-
lan bildiriler kitap olarak basılarak ilgililerin kullanımına 
açılmaktadır.

Bu yaklaşımımız çerçevesinde, Ulusal Tesisat Mühen-
disliği Kongreleri bünyesinde ilk kez 2001 yılında düzen-
lenen jeotermal alanındaki seminerler, bu yıl ile birlikte, 
yedi kez farklı içeriklerle düzenlenmiş ve az sayıda yayın 
bulunan bu alanda düzenlenen her seminer içeriği, kitap 
olarak meslek alanımıza kazandırılmıştır.

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında 
biçimlendirilen “Jeotermal Enerji Semineri” bildirileri-
ni içeren Bildiriler Kitabı’nı meslektaşlarımızın yararına 
sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.
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