
Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

İlki 1993 yılında düzenlenen, 22 yıllık bir birikim ve geleneği olan 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,

8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında Odamız adına İzmir Şube yürütücülüğünde "Sağlık için Isıl Konfor ve İç

Hava Kalitesi" ana temasıyla MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-İzmir‘de düzenlenmiştir. Kongre ile

birlikte düzenlenen TESKON+SODEX Fuarı da aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Kongre ve Fuar etkinlik-

lerinin tamamı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde bulunan 13 salon ve fuar alanında gerçekleşti-

rilmiştir. Kongre 17 kurum ve kuruluş ile 13 üniversite tarafından desteklenmiş, Kongre boyunca toplam 72

oturumda, 9’u yurtdışından katılan konuklar tarafından toplamda 209 adet bildiri sunulmuştur.

Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 4 seminer, 20 kurs, 3 panel, 2 açılış konferansı, 3 sabah toplantısı, 2

Forum ve Termodinamik Eğitimi konulu 1 toplantı gerçekleştirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen TES-

KON+SODEX Fuarına toplam 1760 m2 net stand alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten temsilcilikleri ile

birlikte 156 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 1.550’si kayıtlı delege olmak üzere, 3.300‘ü aşkın mühendis, mimar,

teknik eleman ile üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencisi izlemiş, fuar 6825‘ü aşkın kişi tara-

fından ziyaret edilmiştir.

Her Kongre, bir öncekinden daha fazla katılımcı, bildiri, kurs, seminer, sempozyum, oturum sayısına ulaşma-

yı hedefler. TESKON 2015 de bu hedefe ulaşmış ve bu güne kadar düzenlenen en kapsamlı kongre olmuştur.

Oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapı-

lan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulmuştur.

Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar başlıklı oturumlarda, tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası

ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken, seminer ve sempozyum-

larda uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışılmıştır.

12. Kongre; bina fiziği, binalarda enerji performansı, jeotermal enerji, iç hava kalitesi vb. alanlarda disip-

linler arası ortak çalışmaların sunulduğu önemli bir platform haline gelmiştir.

* * * *

Ücretli çalışan mühendis üyelerimize duyurmak istiyoruz. Bilindiği üzere TMMOB; SGK ile yaptığı protoko-

lün ardından mühendis, mimar, şehir plancılarının asgari ücretini belirliyor. İlk olarak 2013 yılında hayata

geçirilen asgari ücret her yılın Aralık ayında yeniden tespit ediliyor. 2015 yılı için asgari ücret brüt 3.000 TL

olarak belirlenmiştir.

* * * *

Umut 1 Mayıs’ta. 1 Mayıs birlik mücadele ve dayanışma gününü Türkiye’nin dört bir yanında kitlesel ve coş-

kulu bir biçimde kutlamak için bütün emek ve demokrasi güçleri hazırlıklar yapıyor.

Bizler, yılın 365 günü alınteri döken, bu ülkede üretimi gerçekleştirenleriz. Bizlerin 1 Mayıs’ta söyleyecek

sözü, büyüteceği bir umudu var. Başta İstanbul’da Taksim Alanı olmak üzere, Türkiye’nin tüm illerinde, emek

taleplerimizi, barış, özgürlük, eşitlik ve demokrasi özlemlerimizi 1 Mayıs Meydanlarında haykırmak için,

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, tüm emek ve meslek örgütlerini, siyasi çevreleri, demokratik kitle örgütlerini

omuz omuza olmaya çağırmıştır.

Yağmanın-talanın değil eşitliğin, savaşın değil barışın, baskıların değil özgürlüğün, karanlığın değil aydınlı-

ğın, ayrımcılığın değil kardeşliğin, yalanın değil hakikatin egemen olduğu bir ülke için umut işçi sınıfında,

umut emekte, umut kamu çalışanlarında, umut bu ülkenin mühendislerinde, hekimlerinde, bütün emekçilerin-

dedir. Umut kadınlarda, gençlerde, emeklilerdedir. Umut birliğimizde, mücadelemizde, dayanışmamızda.

* * * *

SUNUŞ
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Kamuoyunda Gezi Davası olarak bilinen ve içlerinde TMMOB’ye bağlı odaların İstanbul Şube başkan ve
yöneticileri ile İstanbul İKK sekreterinin de olduğu davanın yeni duruşması 14 Nisan’da İstanbul’da
Çağlayan adliyesinde yapıldı. Dava, bilirkişi raporu gelmediği gerekçesiyle 29 Nisan tarihine ertelendi.

Taksim Dayanışması onurumuzdur, arkadaşlarımızı ve dostlarımızı yalnız bırakmayacağız! Dayanışma yar-
gılanıyor, Gezi'de katledilen çocuklarımızın katillerinin davaları sürüyor, davalarımıza sahip çıkalım!

* * * *

Kardeş Ortadoğu halklarıyla dayanışma ve Kobane’nin yeniden inşası için TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Soğancı, 2. Başkan Züber Akgül, Sayman Bahattin Şahin, Genel Sekreter Dersim Gül,
MMO Başkanı Ali Ekber Çakar, İMO Diyarbakır Şube Başkanı Turan Kapan, HKMO Diyarbakır Şube
Başkanı Can Deniz Akdemir’den oluşan TMMOB heyeti 20 Mart 2015 tarihinde Kobane’yi ziyaret etti. Aynı
heyet ziyaretin ardından Suruç’ta kurulan TMMOB Konteyner kentini ziyaret etti.

* * * *

"Kader Değil! Fıtrat Değil! Kaza Değil! Cinayet!” Torunlar’da yaşanan iş cinayetinin takipçisiyiz. 6 Eylül
2014 tarihinde 10 işçinin iş cinayetine kurban edildiği Torunlar İnşaat davasında 4 kişi tutuklanmış, bir sanık
25 Aralık tarihindeki ilk duruşmada tahliye olmuştu. 3 sanık da tutuklanmalarından 162 gün sonra tahliye
edildi. Tahliye kararına ilişkin; "İş cinayetlerinin önlenebilir bir durum olduğunu kabul etmeyerek, bu işin
fıtratında var diyen zihniyet, ne yazık ki bir kez daha bizleri şaşırtmamış ve sorumluların aklanması ve ola-
yın üzerinin örtülmesi konusunda var gücüyle çalışmıştır" diyen İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri
Zafer Güzey arkadaşımız, Makina Mühendisleri Odası’nın 10 kişinin hayatına mal olan bu davanın takipçi-
si olacağını vurguladı.

Türkiye’nin yaşadığı en büyük maden faciasının, Soma katliamı davasının ilk duruşması 13 Nisan 2015 tari-
hinde Akhisar Adliyesi’nde başladı. 301 işçinin iş cinayeti ile öldürüldüğü Soma katliamı davası Akhisar'da
özel salon yapıldı. 487 mağdurun yer aldığı 45 sanıklı duruşmaya Soma AŞ’nin sahibi Can Gürkan dâhil 8
sanık cezaevinden bağlandı. Yaşanan gerginlikler sonrasında sanıkların duruşma salonuna getirilmesi
kararlaştırılarak, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin de destek için hazır bulunduğu duruşma öncesinde yine
polis terörü yaşandı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından “Kader Değil! Fıtrat Değil! Kaza Değil! Cinayet!” başlığı ile iş
cinayetleri ve işçi katliamlarının durdurulmasına yönelik olarak imza kampanyası başlatıldı. Toplumda
duyarlılığı arttırmak için düzenlenen imza kampanyası tarihimizin en büyük işçi katliamı olarak bilinen Soma
faciasının 1. yıldönümü olan 13 Mayıs 2015 tarihine kadar sürecek.

İşçi sağlığı ve güvenliği alanlarında çalışmalarına devam eden TMMOB; iş güvenliği uzmanlarının sorun-
ları ile mevzuatın değerlendirileceği TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı 9-10 Mayıs 2015 tarihinde
Ankara'da gerçekleştirilecek.

Odamız adına Adana Şube yürütücülüğünde düzenlenen VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi
16-18 Nisan 2015 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde gerçekleştirilecek. Tüm üye-
lerimiz davetlidir.

* * * *

Dergimizin geçmiş sayılarında olduğu gibi tesisat mühendisliğine ilişkin güncel konularda makaleler 146.
sayıda da yer almaktadır. Tesisat Mühendisliği Dergisi elektronik ortamda, www.mmo.org.tr web sayfamız-
da yer alan “Yayınlar” bölümünden takip edilebilir.

Esenlik dileklerimizle.

TMMOB

Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Nisan 2015
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