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"Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir

Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen Tesisat Mühen-

disliği Kongresi bu yıl onuncu kez gerçekleştirilecek.

Tesisat sektörüne yön veren kongrenin dünü ve

bugününü Makina Mühendisleri Odası Yönetim

Kurulu Başkan Vekili ve Teskon Düzenleme Kurulu

Başkanı Şuayip YALMAN ile görüştük."

• Teskon, tesisat sektöründe ve tesisat mühendisliği

alanında 20 yıldır öncü rolünü başarıyla üstleni-

yor. Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON +

SODEKS Fuarı hazırlıklarına, 10. kez düzenleni-

yor olmanın heyecanıyla başlandı. 13-16 Mayıs

2011'de İzmir’de gerçekleştirilecek kongre ve

fuara bu yıla kadar 20.000’den fazla delege,

1000’e yakın firma ve on binlerce ziyaretçi katıldı. 

Soru: 2011 yılında onuncusu düzenlenecek olan Tesisat

Mühendisliği Kongresi ve Sergisi'nin ilk ortaya çıkışı

hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Makina Mühendisliği'nin ana alanlarından biri olan

"Tesisat Mühendisliği" 1990'lı yıllarda yaşamımızın her

alanında farkına varmadan yararlandığımız koşulların

yaratıcısıyken, kamuoyunda pek tanınmamakta ve mesle-

ki önemi yeterince kavranamamaktaydı. 

O günlerde yaşam giderek çok katlı ve büyük hacimli

yapılara doğru taşınmakta ve bu yapılardaki konforlu bir

yaşamı tasarlamak noktasında tesisat mühendisinin

sorumluluğu ve önemi artmaktaydı.

Ülkemizde bu yönde somut gelişmeleri sağlamak, o gün-

lerde gelişmiş ülkelerde pek çok örneği görülen, ancak

ülkemize henüz girmemiş çağdaş bilgi ve teknolojilerin

tartışılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Ulusal Tesisat

Mühendisliği Kongresi ve Sergisini ilk kez bundan 17 yıl

önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal

Tesisleri - İzmir’de düzenledik. 

Soru: Teskon ilk kez düzenlendiği 1993 yılında neler

yaşadınız?

Tesisat Mühendisliği Kongresini ilk kez düzenlediğimizde

katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştık. İlk kongreye 491

ücretli delege katılırken, kongrede 38 bildiri sunuldu, 3

panel yapıldı ve 48 firmanın katılımıyla sergi gerçekleşti-

rildi.

Kongrede sunulan bildiriler o günün kısıtlı koşullarına

rağmen 800 sayfalık kitap halinde basılarak kongre önce-

sinde katılımcılara ücretsiz olarak dağıtıldı. Teskon'un bu

başarısı üzerine Yönetim Kurulumuz ikinci kongrenin de

iki yıl sonra İzmir'de gerçekleştirilmesi için karar aldı ve

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi daha

sonra sektörde bir gelenek olmayı başardı. 

Soru: Daha sonra düzenlediğiniz Ulusal Tesisat Mühen-

disliği Kongre ve Sergilerinden kısaca bahseder misiniz?

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi sürekli çıtayı yük-

selterek daha sonraki yıllarda Efes Convention Center ve

Kültürpark Fuar alanında gerçekleştikten sonra 2007

yılından itibaren Odamız tarafından yapılan Tesisat

Mühendisliği Kongrelerinin tecrübesi de göz önünde

bulundurularak dizayn edilen MMO Tepekule Kongre ve

Sergi Merkezinde düzenlendi. 

1993'ten bugüne düzenlenen 9 Kongreye 8.961'i kayıtlı

delege olmak üzere toplamda 18.350 kişi katıldı.

Kongrelerde 190 oturumda 553 bildiri sunumunun yanı

sıra 23 panel, 5 sempozyum, 27 Seminer, 1 konferans, 1
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atölye çalışması, 3 forum, 40 kurs ve 18 sabah toplantısı

gerçekleştirildi.

Kongre içinde özellikle Ege Bölgesinde yaygın olarak kul-

lanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından Jeotermal ener-

ji ve ülkemizde kullanımı her geçen gün yaygınlaşan

Doğalgaz alanlarında ayrı seminerler düzenlendi.

Bütün bu bilimsel çalışmaların yanı sıra Ulusal Tesisat

Mühendisliği Kongresi proje, karikatür, fotoğraf yarışma-

ları ve sergileri ile kokteyl, yemek ve konserlerle çok geniş

alanda sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği platform oldu.

Kongre ile birlikte başlayan ve daha sonra Sodex Fuarcılık

firmasıyla beraber düzenlenen; firmaların katılımlarıyla

sektörü biraz daha kucaklayan sergi ve fuarlara bugüne

kadar toplam 958 kurum ve kuruluş katıldı.

Soru: Bu yıl onuncusu düzenlenecek Tesisat Mühen-

disliği Kongresi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Teskon 2011’de ENERJİ: DÜNDEN DAHA AZ teması

ile,  enerji tüketiminin, küresel ısınma ve ülke ekonomisi

üzerinde yarattığı  baskı altında ve bu sorunu verimlilik

önlemleri ile çözümleyebilen en önemli disiplin olan

Tesisat Mühendisliğinin rolünün daha iyi anlaşılacağını

düşünüyoruz. Enerji verimliliğinin  çokca konuşulduğu ve

arka arkaya bir çok düzenlemenin yapıldığı bu günlerde,

tesisat mühendisliğinde kaydedilen en son gelişmelerin

teorisinden uygulamalarına ve eğitimine kadar geniş bir

yelpazede tartışılmasını ve bu vesile ile gelenekselleştiği

üzere ülkemiz teknik adamları, akademisyenleri ve sanayi-

ci için açık ve verimli bir platform yaratmayı hedefliyoruz. 

2011 Teskon temasını pekiştirmek üzere Tesisat mühen-

disliği ile ilgili teorik ve deneysel çalışmaların yapıldığı

temel bilim dalları olan;

• Isı Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Gaz

Dinamiği, Psikrometri)

• Binalarda enerji performansı

• Bina fiziği

• İç hava kalitesi

• Isıl konfor

• Yapılarda sistem seçimi ve tasarımı, enerji analizleri, test,

kabul ve işletmeye alma

• Tesisatlarda enerji verimliliği

• Enerji geri kazanımı

• Isı yalıtımı

• Sıhhi tesisat

• Hastahane tesisatları

• Temiz oda

• Yangın tesisatları ve yangın güvenliği

• İklimlendirme

• Isıtma

• Havalandırma

• Soğutma sistemleri

• Buhar sistemleri

• Kızgın su tesisatları

• Tesisatlarda deprem güvenliği

• Gaz tesisatları (LPG, LNG, CNG, Doğal Gaz)

• Medikal gaz tesisatları

• Yüksek yapılarda tesisat

• Bina otomasyonu

• Mutfak tesisatları

• Çamaşırhane tesisatları

• Arıtma tesisatları

• Havuz ve filtrasyon

• Alternatif enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygula-

maları

• Yenilenebilir enerji kaynakları tesisat mühendisliği uygu-

lamaları

• Sanayide enerji verimliliği uygulamaları konularına yer

verdik. 

Bu konularda; günlük hayatımızı kolaylaştıran, yaşam

kalitesini yükselten, Türk Mühendislik sektörünün ne

kadar önemli seviyelere geldiğini ortaya koyan çok sayıda

tebliğin TESKON 2011 kapsamında meslektaşlarımız

tarafından sunulacağını biliyoruz. 

Teskon 2009'u Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde

düzenlediğimizde aynı anda 9 ayrı salonu kullandık.

Kongreyi 1367'si kayıtlı delege olmak üzere, 2800‘i aşkın

mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek

yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi izledi ve fuar

6500‘i aşkın kişi tarafından ziyaret edildi. Başta da söyle-

diğim gibi sürekli çıtayı yukarıya taşımayı amaç edinen bir

Tesisat Mühendisliği Kongresi için bundan sonraki hedefi-

miz 10 kez düzenleniyor olması nedeniyle de sektöre daha

fazla ulaşarak onlarla birlikte iz bırakan bir etkinliği ger-

çekleştirmek olacaktır. 

Soru: Son olarak eklemek istediğiniz bir mesajınız

varmı var mı?

Teskon'a ilk düzenlendiği tarihten bu güne kadar 553 teb-

liğ, 27 seminer, 40 kurs, 18 sabah toplantısı ve 23 Panel ile

kendi alanında çok ciddi bir bilgi paylaşım misyonunu

yerine getirdiğini düşünüyoruz. Bu önemli etkinliğe bu

güne kadar katkı koyan, bu başarıda payı olan herkese,

kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu birlikteliği

daha üst seviyeye çıkarabilmek için sektör içinde yer alan

tüm kurum, kuruluş ve kişileri 13-16 Nisan 2011'de düzen-

lenecek olan Teskon 2011'e davet ediyorum.
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Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir Şubesi yürü-

tücülüğünde 13-16 Nisan 2011 tarihlerinde MMO

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-İzmir'de gerçekleştiri-

lecek olan X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi

"Enerji: Dünden Daha Az" teması ile düzenlenecek. 

X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi'nde ana tema ola-

rak belirlenen "ENERJİ: DÜNDEN DAHA AZ" ile tüke-

nen birincil enerji kaynakları ile küresel ısınmanın baskısı

altında, Tesisat Mühendisliğinin teorisinden uygulamaları-

na ve eğitimine kadar tüm alanlarındaki her düzeydeki

gelişmelerin kongrede tartışılması hedefleniyor.

X. Tesisat Mühendisliği Kongresi Yürütme ve Düzenleme

Kurulu Üyesi Prof. Dr. Macit TOKSOY kongrenin ana

teması hakkında şunları söyledi; 

"Bugün çok fazla bağımlısı olduğumuz konvansiyonel

kaynaklara dayanan enerjinin, gelecekte, niceliksel olarak

dünden daha az

olacağı bütün

dünyanın bildiği

bir gerçek. Kong-

remiz, bu gerçe-

ğin meslektaşları-

mıza ve sektörü-

müze taşınması

amacıyla  doku-

zuncu kongrede

"Binalarda Enerji

Performansı" ana

temasını belirle-

miş ve katılımcı-

lardan çok olumlu izlenimler almıştır. Bu nedenle onuncu

kongrede de enerji temasını daha detaylı bir şekilde ele

almaya karar verdik.

Bilindiği gibi mühendisliğin en temel amacı, her fonksi-

yonda ve anda, ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamakla-

rından başlayarak, insanların yaşam kalitesini yükseltmek-

tir. Bu temel amaca hizmet edebilmek için mühendisler

enerji ve malzeme kullanarak, araç ve gereçler yaratır ve

bunları insanların hizmetine sunarlar. Ekonomik olarak

güçlü toplumların yaşam kalitelerinin daha yüksek, güçsüz

olanların ise daha düşük olduğu bir gerçektir. 

Ancak,  yirminci yüzyılın son çeyreğinden başlayarak yir-

mibirinci yüzyıla daha ağırlaşmış olarak giren küresel ısın-

ma sorunu bütün dünyanın ortak problemi olmaya devam

etmektedir. İşte kongremizde hem küresel ısınmayı engel-

lemek hem de enerjiyi verimli kullanmak amacıyla

'Havalandırma, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz Tesisatlarında,

Bina Fiziği Alanında ve Binalarda Enerji Performansı'

konularında gelişen en yeni bilgi ve teknolojiyi bir araya

getirmeyi ve paylaşmayı hedefliyoruz.

Yaşam kalitemizi koruyarak ve yükselterek fakat dünden

daha az enerji  kullanarak, bir başka deyişle "daha az ile

daha çoğu yaratmayı" hedefleyen her alandaki tesisat

mühendislerine özel bir çağrıda bulunmak istiyoruz; X.

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresine bu alanda yaptıkla-

rı tüm çalışma ve projelerini anlatan bildirilerle katılabilirler

veya kongre de buluşacak geniş bilgi ve teknoloji birikimi-

ni paylaşarak bu alandaki mesleki birikimlerini çok üet

düzeylere çıkarabilirler. Biz bu kongremizin, enerji alanında

tesisat mühendislerine ve sektöre yeni bir perspektif açaca-

ğına inanıyoruz."

TESKON 2011'de Ana Tema;
“Enerji: Dünden Daha Az”

• "Her geçen gün daha yaşamsal önem kazanan enerji-

nin, üretimi kadar tüketiminin de sorgulanmaya başlan-

dığı günümüzde, bu konuya tesisat sektörünün dikkati-

ni daha yoğun çekmek amacıyla kongremizin ana tema-

sını "Enerji: Dünden Daha Az" olarak belirlendik."

• "Kongremizin, enerji alanında tesisat mühendislerine

ve sektöre yepyeni bir perspektif açacağına inanıyoruz."
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