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TESKON BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA OTURUMLARI  
HAZIRLAMA VE UYGULAMA REHBERİ 

 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA OTURUMLARI 
 
Teskon Bilimsel Araştırma Oturumları, üniversitelerde, kamu ve özel araştırma kurumlarında çalışan araştırmacıların, tesisat 
mühendisliği ve ilgili alanlarda (termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, vb) yapılmış teorik ve deneysel 
araştırmalarının sunulduğu oturumlardır. Bilime uluslararası ölçekte yenilikler getiren bildirilerin bu oturumlarda sunulması 
öngörülmektedir. 
 
Yapılan çağrılar üzerine TESKON’a sunulan bildirilerin değerlendirilmesi ve sunulması aşağıdaki işlemler sonucunda 
gerçekleştirilir.  
 

1. Sunulan bildiri, Kongre Bilim Grubu tarafından, ilgili alanda çalışma yapan akademisyen ve uzmandan oluşan 
hakemlere gönderilerek, sunulan bildirinin uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel bir araştırma olup 
olmadığı konusunda görüşleri istenir. 
 
2. Kongre Bilim Grubu hakemlerin görüşlerini değerlendirerek aşağıdaki dört karardan birini verir. 

 
a. Bildirinin Bilimsel Araştırma Oturumları’nda sözlü olarak sunumunun kabulü. 
b. Bildirinin Teknolojik Araştırma Oturumları’nda sözlü olarak sunulmasının kabulü (İlgili bilgi Teknolojik 

Araştırma Oturumları bölümünde verilmektedir). 
c. Bildirinin öngörülen formatta poster olarak sunumu. 
d. Bildirinin reddi. 

 
3. Kongre Bilim Grubu tarafından sözlü sunuma kabul edilmiş olan bildiriler Yürütme Kurulu’na iletilir ve Program 
Grubu tarafından programa alınır.   

 
Program Grubu sözlü sunuma kabul edilmiş bildirileri, Kongre Bilim Grubu’nun kararları doğrultusunda aynı alanlarda 
olanlarını mümkün olduğunca aynı oturum içine koyarak oturumları düzenler.  
 
Bilimsel Araştırma Oturumu Bildirileri, Kongre Bildiri Yazım Kuralları’na göre hazırlanır (Ek 1). Bu oturumlarda yer alan 
bildiriler, Kongre Bildiriler Kitabı içinde, Bilimsel Araştırma Oturumları alt başlığı altında yayımlanacaktır. 
 
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA OTURUMLARI 
 
Teknolojik Araştırma Oturumları, tesisat mühendisliği alanında uluslararası ölçekte yapılmış ve teknolojik araştırma 
sunumlarının yer aldığı oturumlardır. Bu oturumlar Kongre’ye sunulan bildirilerden oluşur. Kongre Bilim Grubu tarafından 
Teknolojik Araştırma Oturumları’nda sunulmasına karar verilen bildiriler birleştirilir ve aşağıdaki formda programda yer almak 
üzere Yürütme Kurulu’na iletilir ve Program Grubu tarafından programa alınır. Bu oturumlarda sunulan bildirilerin birbiriyle 
yakın alanlarda olmasına dikkat edilir.  
 
 Teknolojik Araştırma Oturumu <No> 

Bildiri İsmi <saat – saat> 
Bildiri Yazarı 
Bildiri İsmi <saat – saat> 
Bildiri Yazarı 
Bildiri İsmi <saat – saat> 
Bildiri Yazarı 

  
Teknolojik Araştırma Oturumu Bildirileri, Kongre Bildiri Yazım Kuralları’na göre hazırlanır. Bu bildiriler, Kongre Bildiriler Kitabı 
Teknolojik Araştırma Oturumları alt başlığı altında yayımlanacaktır. 


