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SUNUÞ

Tesisat sektörü teskon 2005'te buluþtu.

VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Fuarý, kurumsallaþarak 12. yýlýný 
dolduran ve gelenekselleþen özelliðiyle, yoðun bir programla 23-26 Kasým 
2005 tarihleri arasýnda Ýzmir'de Kültürpark Fuar Alanýnda gerçekleþti.

Kongreyi 1460'ý kayýtlý delege olmak üzere, 3.000'i aþkýn mühendis, mimar, 
teknik eleman ile üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öðrencisi  
izledi. Kongre boyunca düzenlenen fuara, sektörde ürün ve hizmet üreten, 
temsilcilikleri ile birlikte 211 kuruluþ katýlmýþtýr. Fuar yaklaþýk 15.000'i aþkýn 
kiþi tarafýndan ziyaret edildi. Kongre süresince 2 panel, 1 konferans, 4 
seminer, 3 kurs, 3 sabah toplantýsý ve 1 forum gerçekleþtirilmiþ, kongre 
boyunca 2 teknik gezi yapýlmýþtýr.

Panellerde, ülke ve Odamýz gündeminde önemli bir yer tutan, baþta 
“Yetkili/ Yetkin/Uzman Teknik Eleman Kanunu ve Mesleki Tanýnýrlýlýk” ve 
“AB Müzakere Süreçlerinde Tesisat Mühendisliðinin Durumu”  konularý 
tüm ayrýntýlarý ile ilgili bakanlýk, oda, dernek, üniversite ve sektör 
temsilcilerince tartýþýlmýþ, görüþ ve öneriler paylaþýlmýþtýr.

Tesisat Mühendisliði uygulamalarýnda önemli yere sahip olan “Jeotermal 
Enerji-2005”, “Sanayide ve Konutlarda Doðal Gaz Kullanýmý: Tasarým ve 
Uygulamalarý”, “Isýtma ve Soðutma Sistemlerinde Bireysel ve Merkezi 
Sistemlerin Analizi” ve “Mekanik Tesisatlarda Deprem Güvenliði” 
konularýnda seminerler düzenlenmiþtir. Yoðun ilgi gören seminerlere  toplam 
427  meslektaþýmýz katýlmýþtýr.

Seminerlerin yaný sýra Kongremizde 3 farklý konuda  kurslar 
gerçekleþtirilmiþtir. “Temel ve Uygulamalý Psikrometri”, “Temiz Oda” ve 
“Sanayide Buhar Tesisatý” baþlýklarýnda düzenlenen bu kurslar 
meslektaþlarýmýz tarafýndan yoðun ilgi görmüþ ve 77  üyemiz katýlmýþtýr.

Ülkemizin Avrupa Birliði müzakere süreçlerini yaþadýðý ve tesisat sektörünü 
ilgilendiren onlarca yasa, yönetmeliðin yayýnlandýðý bu süreçte “AB 
Sürecinde Tesisat Mühendisliði Ýle Ýlgili Avrupa Birliði Standartlarý ve 
Türk Standartlarý” konulu bir konferans düzenlenmiþtir. 

Kongrede ayrýca “Mesleki Yetkinlik, Mesleki Tanýnýrlýlýk”, “Tesisat Alanýnda 
Ara Teknik Eleman Yetiþtirilmesi ve MÝEM Kurslarý”, “MMO'nun Tesisat 
Alanýndaki Yayýn Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi” konulu Düzenleme, 
Yürütme, Danýþmanlar Kurulu Üyelerinin, Panel Yöneticilerinin, Oturum 
Baþkanlarýnýn katýlýmýyla sabah toplantýlarý düzenlenmiþtir.

Sosyal etkinlikler ile de beðeni toplayan Kongre'de ÝZFAÞ A.Þ. tarafýndan 
verilen açýlýþ kokteyli, Ege Bölgesi Sanayi Odasý (EBSO) 27. Tesisat Müteah-
hitleri Meslek Komitesi-Makina Mühendisleri Odasý ve Ýpragaz A.Þ. tarafýndan 
verilen kokteyller ve kapanýþ yemeði önemli bir iþlevi yerine getirdi. 

Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulu olarak “teskon 2005”in oluþumuna 
görüþ ve önerileri ile katkýda bulunan Danýþmanlar Kurulu Üyelerimize, 
bildiri yazarlarýmýza, Kongre Delegesi olma bilinci taþýyan deðerli tesisat 
mühendislerine, mimarlara, teknik elemanlara, teknik liselerden, meslek 
yüksek okullarýndan ve üniversitelerden katýlan geleceðin tesisat 
mühendislerine ve teknik elemanlarýna, fuara katýlýmlarý yaný sýra 
üstlendikleri sponsorluklarla kongrenin önemli destekleyicileri arasýnda yer 
alan Ege Bölgesi Sanayi Odasý (EBSO), Ýpragaz A.Þ'ye, Doðan Jeotermal'e, 
Teti Tesisat Ltd. Þti.'ye, Ýzocam A.Þ.'ye kongrede görev alan tüm kiþi ve 
kuruluþlara teþekkürlerimizi sunarýz. 

2006 yýlýnýn ülkemiz ve sektörümüz için iyi bir yýl olmasý dileðimizle, teskon 
2007'de “Makina Mühendisleri Odasý Kongre Merkezi”nde buluþmak ve o 
güne kadar “birlikte üretmek” dileðiyle...

Saygýlarýmýzla.

Kongre Düzenleme Kurulu                 Kongre Yürütme Kurulu
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Odamýz adýna Þubemizce yedinci kez Ýzmir'de düzenlenen yönündeki çabamýzýn baþarýlý bir örneðini oluþturmuþtur” 
Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve ÝZFAÞ tarafýndan dedi. Ýzmir için  birlikte üretme modellerini geliþtirmenin 
ilk kez düzenlenen Isýtma, Soðutma, Klima ve Doðalgaz ve sinerji yaratmanýn gerektiðine vurgu yapan Albayrak, 
Fuarý 23 - 26 Kasým 2005 tarihlerinde Uluslararasý Ýzmir Oda olarak yerel yönetimlerle birlikte halka yönelik 
Fuar Alanýnda gerçekleþtirildi. Teskon 2005 BAÝLA Tango hizmetlerini geliþtirmek arzusunda olduklarýný vurguladý. 
Dans Okulu eðitmenleri Ceyda Göbekli ve Y. Mak. Müh. Þubemizin yenilenebilir enerji kaynaklarý ve enerji 
Hakan Gürel'in tango gösterisi ile baþladý.  verimliliði yasalarýna görüþ ve önerilerle müdahil 

olduðunu belirten Albayrak, “Þubemiz yýllardýr, Kongre açýlýþýnda konuþan MMO Ýzmir 
bölgemizde zengin potansiyele sahip jeotermal enerjiyi Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Doðan 
de kapsayan alternatif enerji kaynaklarý baþta olmak Albayrak, “Meslek örgütü olarak 
üzere görece temiz ve ekonomik olmasý yönüyle de Büyükþehir Belediyesi ve ÝZFAÞ 
Doðal Gaz kullanýmýnýn bir planlama dahilinde öncelikli iþbirliðinde düzenlediðimiz etkinlik, 
olmasý gerektiðini savunmuþtur” dedi.  Ýzmir'in kongreler ve fuarlar kenti olmasý 
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Tesisat sektörü Teskon 2005'te buluþtu

VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi Kongre boyunca düzenlenen fuara, 
ve Fuarý renkli bir açýlýþla baþladý. sektörde ürün ve hizmet üreten, 
Türkiye'nin dört bir yanýndan yüzlerce temsilcilikleri ile birlikte 211 kuruluþ 
tasarýmcý, üretici, uygulayýcý, iþletmeci ve katýldý. Kongreyi 1460'ý kayýtlý delege 
akademisyen Ulusal Tesisat Mühendisliði olmak üzere, 3.000'i aþkýn mühendis, 
Kongresi ve Isýtma, Soðutma, Klima ve mimar, teknik eleman ile üniversite, 
Doðal Gaz Fuarý için Ýzmir'de buluþtu. meslek yüksek okulu ve meslek lisesi 
 

öðrencisi  izledi, fuar da yaklaþýk 15.000'i Teskon 2005, 35 kurum ve kuruluþ 
aþkýn kiþi tarafýndan ziyaret edildi.tarafýndan desteklendi. Kongre boyunca   

toplam 5 salonda sunumlar Sosyal etkinlikleri ile de dolu dolu 
gerçekleþtirildi. Toplam 16 oturumda 40 geçen kongrede Ýzfaþ A.Þ., Ýpragaz 
adet bildiri sunuldu. Kongre süresince 2 A.Þ. Ege Bölgesi Sanayi Odasý 
panel, 1 konferans, 4 seminer, 3 kurs, 3 kokteylleri, kongre gala yemeði, pul, 
sabah toplantýsý ve 1 forum, 2 teknik gezi karikatür ve fotoðraf sergileri 
gerçekleþtirildi. gerçekleþtirildi.



Kongre Yürütme Kurulu Baþkaný düzenlenmeye müdahil olduklarýný, ilgili bakanlýklarýn 
Doç.Dr. Barýþ Özerdem, kongre TMMOB'dan istedikleri görüþ ve önerilerle ilgili dosyalar 
programý ile ilgili ayrýntýlý bilgi vererek; oluþturulduðunu söyledi.
“Kongremiz, her zaman olduðu gibi, 

Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz 
teknik oturumlarý, seminerleri, kurslarý, 

Kocaoðlu, Ýzmir'in kongreler kenti 
panelleri, konferanslarý ve forumlarý ile 

olmasý yönünde çalýþmalarýna hýz 
dinamik ve yoðun bir program içermek-

verdiklerini, TESKON'da olduðu gibi 
tedir. Kongre kapsamýnda 40 adet bildiri sunulacaktýr. 

fuarlarýn kongrelerle birlikte yapýlmasýný 
Bildiri sunumlarý paralel oturumlarda ve iki farklý mekanda 

teþvik edeceklerini söyledi. Gaziemir'de 
yapýlacaktýr. Kongre kapsamýnda bu yýl kentimize gelmiþ 

330 bin dönüm üzerinde kurulacak yeni 
olan ve yakýn bir zamanda  konutlarda da kullanýlmaya 

fuar alaný çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Kocaoðlu, fuar 
“Sanayide ve Konutlarda Doðal Gaz Kullanýmý: Tasarým 

kapsamýnda orta ölçekte bir  kongre merkezi projesinin 
ve Uygulamalarý” baþlýklý bir seminer ile “Jeotermal Enerji 

de bulunduðunu yapýnýn taslak çalýþmalarýnýn bittiðini, 
Semineri”  yeni eklenen konularla, içeriði geliþtirilmiþ ve 

yakýn bir zamanda tüm odalara, iþ adamlarýna, açýlarak 
güncellenmiþ haliyle gerçekleþtirilecek” dedi. 

katýlým alýnacaðýný, bu projeye Belediyenin yaný sýra özel 
MMO Baþkaný Emin Koramaz; Oda sektörü katmak istediklerini söyledi. Ve “Ýzfaþ bir taraftan 
kurumsal yapýsýný tanýtarak baþladýðý fuarlarý yürütürken bir taraftan özel sektörün 
konuþmasýnda Ulusal Tesisat atýlýmcýlýðýna yol açmak ve Ýzmir fuarcýlýðýný dünya 
Mühendisliði Kongrelerinin, ülkemizde fuarcýlýðý düzeyine çýkarmak istiyorum.” dedi. 
bu alanda yapýlan en ciddi ve yaygýn 

Ýzmir Vali Yardýmcýsý Fahir Iþýksýz 
katýlýmlý etkinlik olduðunu; mühendislik 

konuþmasýnda bugün artýk ulusal 
etiði, uzman mühendislik, yapý 

sanayinin ve teknolojinin geliþtirilmesi 
denetimi, eðitim ve akreditasyon gibi 

zamaný olduðunu belirterek, “Bugünün 
mesleðin önemli konularýnýn ilk olarak TESKON 

hedefi ekonomiyi düze çýkarmaktýr. içerisinde ele alýndýðýný belirtti. Koramaz, “Yapý 
Enerji politikamýzda, ulusal, yerli Denetiminin anahtarý mesleki denetim, mesleki 
kaynaklara öncelik verilmelidir” dedi.denetimin olmazsa olmaz koþulu da “Uzmanlýk ve 

Belgelendirme”dir. Bina ve bunun doðal eki mekanik Fuar açýlýþýna Ýzmir Valisi Oðuz Kaðan Köksal, 
tesisatýnýn tasarým, üretim ve bakýmýnda gerek üretenler, Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, Ýzfaþ Genel 
gerekse bunlarý denetleyenler Oda'dan belgeli konunun Müdürü Doðan Ýþleyen, TMMOB Yönetim Kurulu 
uzmaný mühendisler olmalý ve bu yasal düzenlemelerde Baþkaný Mehmet Soðancý, MMO Yönetim Kurulu 

yer almalýdýr” dedi. Baþkaný Emin Koramaz, Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný 
Ekrem Demirtaþ, Ege Bölgesi Sanayi Odasý Baþkaný TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný 
Tamer Taþkýn, Ýlçe Belediye Baþkanlarý katýldýlar.   Mehmet Soðancý, 1993'ten bu yana 
Teskon 2005 fuarýný açan Vali Oðuz Kaðan Köksal ise tesisat sektörünü Ýzmir'de 
böyle büyük bir organizasyonu gerçekleþtirdiði  için buluþturmaktan mutluluk duyduðunu 
Makina Mühendisleri Odasýna ve ÝZFAÞ'a teþekkür     belirterek, TMMOB olarak mühendis ve 
etti. mimarlarý ilgilendiren pek çok yasal 
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Teskon 2005 fuarýnýn açýlýþýný Ýzmir Valisi Oðuz Kaðan ilk kez gerçekleþtirmekten mutluluk duyduklarýný ifade 
Köksal, Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz etti. Her iki fuarda da Makina Mühendisleri Odasý ile 
Kocaoðlu, Makina Mühendisleri Odasý  Baþkaný  Emin baþarýlý bir ortak çalýþmaya imza attýklarýný belirten 
Koramaz ve EBSO Baþkaný Tamer Taþkýn yaptý. Vali Ýþleyen, bu ilk çalýþmayý gelecekte baþka güzel 
Köksal, “Ýzmir'in kongreler ve fuarlar kenti olmasýna çalýþmalarla sürdüreceklerine inandýklarýný vurguladý. 
önemli katký olarak gördüðüm Teskon Fuarýný açmaktan Odayý Kongre organizasyonu konusunda son derece 
mutluluk duyuyorum” dedi. deneyimli ve baþarýlý gördüklerini belirten Ýþleyen, 

kongre ve fuarýn birlikte organizasyonu anlamýnda da Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresiyle birlikte ÝZFAÞ 
son derece baþarýlý bir örneði yaþadýklarýný kaydetti. Bu tarafýndan düzenlenen Teskon 2005 fuarýna 
konsepti farklý konularda da sürdürme istediðinde temsilcilikleri ile birlikte sektörde ürün ve hizmet üreten 
olduklarýný vurgulayan Ýþleyen, Makina Mühendisleri 211 kuruluþ katýldý. Fuarda ýsýtma, soðutma, klima, 
Odasý ile birlikte çalýþmak istediklerinin altýný çizdi. havalandýrma, doðal gaz, jeotermal,  mekanik tesisat, 
Teskon 2005 Fuarý 4 dün boyunca 15 bin kiþi tarafýndan yalýtým alanlarýnda en yeni ürün ve teknolojiler tanýtýldý. 
ziyaret edildi. Ayný zamanda fuar katýlýmcýlarý 

olan Ýzocam Tic. San. A.Þ., 
Doðan Jeotermal  Ltd. Þti. ve 
Teti Tesisat Ltd. Þti. firmalarý 
kongre etkinliklerine sponsor 
olarak destek verdiler. 

ÝZFAÞ Genel  Müdürü Doðan 
Ýþleyen, 74 yýllýk birikime sahip 
ÝZFAÞ'ýn, Türkiye'nin en büyük 
genel ticaret fuarýnýn yanýsýra 11 
ihtisas fuarý düzenleyerek ülke 
fuarcýlýðýnýn önemli 
kurumlarýndan biri olduðunu 
söyledi. VII.Ulusal Tesisat 
Mühendisliði Kongresi ile IV. 
Ulusal Hidrolik Pnömatik 
Kongresi'nin fuarcýlýk boyutlarýný 

Teskon 2005 fuarýný 

15 bini aþkýn kiþi ziyaret etti
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VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Klasik yaklaþým, yeni yaklaþým ve 
Kongresi kapsamýnda 25 Kasým modüler yaklaþým kriterleri.  
2005 Cuma günü Prof. Dr.  Avrupa standardizasyon   kurumlarý 
Abdurrahman Kýlýç, “AB CEN, CENELEC, ETSI. 
Sürecinde Tesisat Mühendisliði 

Tesisat Mühendisliði Teknik 
ile ilgili AB Standartlarý ve Türk 

komiteleri. 
Standartlarý” konulu bir konferans 

Üye ülkelerin standartlarýn verdi. 
hazýrlanmasýnda etkisi. 

Kýlýç konferansýnda; 
Türk Standartlar Enstitüsü. Avrupa standartlarý nedir, neden, 
Ayna Komiteleri. nerede, kimler, nasýl hazýrlýyor?  

Tesisat Mühendisliði ile ilgili Avrupa teknik direktifleri nelerdir? 
uyumlaþtýrýlmýþ Türk Standartlarý Avrupa standartlarýnda Avrupa 
konularýný aktardý.Komisyonunun rolü. 

AB Sürecinde Tesisat Mühendisliði 

ile ilgili AB Standartlarý ve 

Türk Standartlarý Konferansý

deðerlere ulaþtýðý günümüzde, jeotermal, güneþ, rüzgar 
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn öneminin  

arttýðýný belirtti. Bina kabuðunu bu harcamayý etkileyen 

en önemli faktör  olarak tanýmlayan Prof. Dr. 

Todoroviç bina kabuðu malzemesinin, þeffaf ve duvar 

yüzeylerin sýzdýrmazlýðýnýn, dýþ yüzeyin rüzgara göre 

konumunun, ortalama ýsý transferi katsayýsýnýn ve 

geometrinin de bunu belirleyen en önemli 

parametreler olduðunu bildirdi. Bina kabuðu ile     

insan derisi davranýþý analojisinin de yapýldýðý 

konferansta deðiþik Oturum baþkanlýðýný Prof. Dr. Macit TOKSOY'un 
mimari yapýlardan yaptýðý Teskon 2005 açýlýþ konferansýnda Belgrad 
örneklemelere yer verildi.Üniversitesinden Prof. Dr. Branislav Todoroviç 

“Binalarýn Isýl Davranýþý”  ve Prof. Dr. Marija Prof. Dr. Marija  
Todoroviç ise “Bina Todoroviç ise,“Bina 
Otomasyonu ve Otomasyonu ve 
Sürdürülebilirlik” Sürdürülebilirlik” 
konularýnda sunum konulu konferansýnda 
yaptýlar. sürdürülebilir geliþme, 
Prof. Dr. Branislav saðlýk güvenliði, çevre ve 
Todoroviç, “Binalarýn  sosyal sürdürülebilirlik 
Isýl Davranýþý” baðlamýnda yenilenebilir 
konusundaki enerji kaynaklarý 
konferansýnda binalarda teknolojileri ile bunlarýn 
harcanan  enerjinin HVAC teknolojilerine 
toplam enerji harcamasý uygulanabilirliði konusunda çok ilgi gösterilen bir 
içerisinde çok büyük sunum    gerçekleþtirdi.   

Teskon 2005 açýlýþ konferansý

Teskon 2005 açýlýþ konferansýna 
bu yýl Belgrad Üniversitesinden 
Prof. Dr. Branislav Todoroviç 
“Binalarýn Isýl Davranýþý” ve Prof. 
Dr. Marija Todoroviç “Bina 
Otomasyonu ve Sürdürülebilir-
lik” konulu sunumlarýyla katýldý.
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Teskon, tesisat gündemine ýþýk tutuyor

eðitime olanak saðlayacak temel bilimsel eðitim” olarak 
tanýmlanmakta; mezunlar, lisans diplomasý aldýktan 
sonra çalýþacaklarý alana göre uygulamaya yönelik ek 
eðitime tabi tutulmakta; yeterlilikleri, mesleki geliþimleri 
belgelenmekte, izlenmekte ve denetlenmektedir. 
Ardýndan belli sürelerde iþ yaþamý içinde deneyim 
edindikten sonra, ilgili meslek odalarý bu kiþilere 
çalýþmak istedikleri alanlarda yetki ve uzmanlýk belgesi 
vermektedir. Piyasada ise yalnýzca bu belgeler diploma 
olarak kabul edilmektedir” dedi. 

Bilkent Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Köymen; 
VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi kapsamýnda “Profesyonellikte esas olan mükemmeliyet deðil 
gerçekleþtirilen “Yetkin/yetkili/ uzman teknik eleman yeterliliktir. Mühendislik, mimarlýk meslek odalarý, 
kanunu ve mesleki tanýnýrlýk” konulu panel, mühendis “meslekte profesyonelliðin” içeriðini belirlemeli, yeterli 
ve mimarlarýn yakýn gelecekte gündemlerini belirleyecek olana belge vermelidir. Bu süreçte üniversitelerimizin 
bir konuyu tartýþmaya açtý. Panel konuþmacýlarý, birinci verdiði mühendislik eðitiminin de akredite olmasý 
kuþak deprem bölgesinde yer alan ülkemizde gereklidir” dedi. 
mühendislik hizmetlerinin denetlenmemesinin bedelini Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Yüksek Fen Kurulu 
toplum olarak çok aðýr ödediðimizi ifade ettiler.   Baþkanlýðýndan Hüseyin Ýlter ise, “Halen dört yýllýk 
Makina Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin Koramaz, mühendislik lisans eðitimi alan bir kiþi, bir yapýnýn tüm 
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnýn  TMMOB'dan istediði imza yetkilerini kullanabilmektedir. Kimsenin yalnýzca 4 
“Yetkin / Yetkili / Uzman Teknik Eleman Kanun yýllýk okul eðitimi ile çalýþma alanýnda her þeyi yapama-
Tasarýsýnýn” iki ay gibi kýsa bir sürede hazýrlanarak yacaðý açýktýr. Mühendislik de en az doktorluk kadar 
Bakanlýða teslim edildiðini belirterek; “Kýsa sürede insan yaþamýný doðrudan etkilemektedir. Üstelik doktor 
hazýrladýk çünkü TMMOB bünyesinde altý yýldýr bu hatasý bir kiþinin yaþamýna zarar verirken, mühendis 
konularý tüm üyelerimizle birlikte tartýþýp Oda tüzük ve hatasý binlerce insanýn yaþamýna mal olmakta ve ülke 
yönetmeliklerimize yansýtmýþtýk” dedi. ekonomisine zarar vermektedir. Bu nedenle mühendislik 

ve mimarlýk alanýnda iþi ehline teslim etmek gerekir” dedi.Koramaz; “Ülkemizde Mühendislik ve Mimarlýk 
meslekleri, 17 Haziran 1938 tarihli ve 3458 sayýlý yasa TBMM Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu 
ile tanýmlanmýþtýr. Yasaya göre mühendislik ve mimarlýk Üyesi Nusret Bayraktar ise “mühendislik hizmetlerinde 
ünvaný ve  selahiyeti ile sanat icra etmek için uzmanlýk, yeterlilik; müteahhitlik hizmetlerinde ve yapý 
mühendislik ve mimarlýk tahsiline dayalý diploma sahibi sektöründe denetim konularý 10 yýldýr tartýþýlmasýna 
olmak gerekli ve yeterlidir. Bu durumda bir mühendis ve karþýn hala yol alýnamamýþtýr. Yapý denetimi kanunu ise 
mimar diplomasýný alýr almaz kendi alaný ile ilgili her çýkar çýkmaz yozlaþtýrýldý. Deprem yönetmenliði var 
türlü mesleki etkinlikte sýnýrsýz bir yetkiyle uygulanmýyor. Ülkemizde mühendislik mimarlýk ve 
donatýlmaktadýr. Bu kanuna göre her yeni uzmanlýk alaný müteahhitlik hizmetlerinin denetlenmesi ve kalitesinin 
için yeni bir mühendislik fakültesi veya bölümü açýlarak yükseltilebilmesi için Kat Mülkiyeti Kanunundan Yapý 
lisans diplomasý verilmesi gerekmektedir. Denetimi Kanununa kadar 14 kanunda deðiþiklik 

yapmak gerekiyor. Müteahhitler Odasý mutlaka Oysa ki geliþmiþ ülkelerde mühendislik ve mimarlýk lisans 
kurulmalý.” dedi. eðitimi, “meslek yaþamý boyunca sürecek meslek içi 

TMMOB Baþkaný Mehmet Soðancý, 
“Mesleðimizde kendi kurallarýmýzý 
koymalýyýz. TMMOB, uzman, yetkin 
ve yetkili mühendis kavramlarýný altý 
yýl tartýþarak bu yasa tasarýsýný 
hazýrladý. Tasarý, Yapý Denetim 
Kanunuyla paralel olarak TBMM 
gündemine alýnmalýdýr” dedi.  
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için 6 konu baþlýðýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna 
baþvurmuþtur. Ýzmir Þubemiz asansörler konusundaki 
onaylanmýþ kuruluþ çalýþmasýný yürütmektedir. 
Çalýþmalar oldukça ilerlemiþ olup, ilk etapta asansör 
konusunda onaylanmýþ kuruluþ olacaðýmýzý tahmin 
ediyorum” dedi. 

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Yapý Ýþleri genel 
Müdürlüðünden Celalettin Kýrbaþ, Türkiye'nin uluslar- 
arasý anlaþmalardan doðan taahhütlerini aktardý. Kýrbaþ, 
enerji verimliliðinin ve alternatif enerji kullanýmýnýn AB 
standartlarýný yakalama açýsýndan önem taþýdýðýný 
belirterek, toplam kullaným alaný 1000 metrekare ve 
üstü olan binalarda alternatif enerji kullanýmý ve 
dönüþümü hesaplarýnýn zorunlu olacaðýný söyledi. Bu 
binalarýn tasarým açýsýndan dünüþümü mümkün olarak 
yapýlmasý gerektiðini belirten Kýrbaþ, “mühendislik 
hizmetlerinde konuyu önemseyerek toplumda enerji 
kültürü yaratma misyonu görüyorum”dedi. 

TSE Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Kurtuluþ Boran TSE'yi 
Oda Baþkaný Emin Koramaz panelin sunuþ 

tanýtan ve satandartýn önemi ve  kavramlarý hakkýnda 
konuþmasýný yaptý. 3 Ekimde baþlayan AB müzakere 

bilgi veren bir konuþmayla panele katýldý. Türk tesisat 
sürecinin 38 ana baþlýkta yürüdüðünü belirten 

Mühendisleri Derneðinden Hüseyin Erdem, derneði 
Koramaz, “Türkiye kendi standartlarýný beþ yýl içinde 

tanýttýðý, vizyon ve misyonunu özetlediði konuþmasýnda 
Avrupa Birliði standartlarýna getirmek durumundadýr. 

sektörde örgütlü yapýlarýn birlikte çalýþmalarýnýn 
Bu çalýþmalarý yapmak üzere TÜRKAK kuruldu. 

önemine vurgu yaptý. TTMD'nin kuruluþundan bugüne 
TÜRKAK tarafýndan akreditasyon çalýþmalarý baþladý. 

yaptýðý çalýþmalarý anlatan Erdem, hedefleri hakkýnda 
Ancak bu çalýþmalar son derece yetersiz düzeyde. 

bilgi verdi. 
Avrupa'da 5 bine yakýn onaylanmýþ kuruluþ var. Bu 

MMO'yu temsilen panele katýlan Kaya Eflanilioðlu     kuruluþlar bizim gibi ülkelerde çok yüksek bedeller 
ise yurt dýþýnda tesisat mühendisi olarak çalýþtýðý        karþýlýðýnda uygunluk belgesi vermektedir. Bu konuda 
sürede edindiði bilgi ve deneyimlerini aktardý. Odanýn verilen hizmetlerin tamamý mühendisliði ilgilendiriyor. 
ve TTMD'nin son yýllarda yayýnladýðý kitaplarý        Dolayýsýyla TMMOB'nin ve Odamýzýn çalýþma yapmasý 
zevkle okuduðunu söyleyen Eflanilioðlu, bir iþi  gereken bir alandýr. Odamýz Onaylanmýþ kuruluþ olmak 

AB müzakere sürecinde 

tesisat mühendisliðinin durumu

Teskon 2005 kapsamýnda, Makina 
Mühendisleri Odasý Baþkaný Emin 
Koramaz tarafýndan yönetilen  “AB  
Müzakere Süreçlerinde Tesisat 
Mühendisliðinin Durumu” konulu 
panele konuþmacý olarak Bayýndýrlýk 
ve Ýskan Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel 
Müdürlüðünden Celalettin Kýrbaþ, 
Türk Standartlarý Enstitüsünden Yrd. 
Doç. Dr. Kurtuluþ Boran, Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneði  adýna 
Hirant Kalataþ, Makina Mühendisleri 
Odasý adýna Kaya Eflanilioðlu 
katýldýlar.  



yapmadan önce nasýl bir iþ yapýlacaðýný düzgün þekilde gelmektedir. Bu oranýn 2/3'ü meskenlerden, 1/3'ü ise 
ifade etmenin çok önemli olduðunu vurguladý. ticari binalardan kaynaklanmaktadýr. AB üyesi 25 
Mühendislikte bunun proje  tasarým aþamasýna tekabül ülkede þu anda 196 milyon mesken vardýr (Norris ve 
ettiðini belirten Eflanilioðlu, “yurt dýþýnda bir þey Shields 2004). Bu meskenlerin yýllýk ortalama artýþ oraný 
yapmaya kalkýþtýðýnýz zaman sistem ilk olarak “dur ne da % 1.1’dir (Hartless 2003).
yapmak istiyorsun” diye soruyor size. Bizim de 

Enerji verimliliði sadece bina ýsýtma, soðutma ve 
öncelikle böyle bir düzlem ve disiplin kültürü 

aydýnlatma izolasyon kalitesi ile ilgili deðildir. Binalarýn 
oluþturmamýz gerekiyor. Bizim insanýmýz Ýngiltere'de 

konumu, yönlendirilmesi, ýsý geri kazanýmý vb. hususlar 
inþaatlarda çalýþýrken 1 metre yükseklikte emniyet 

da  bu verime etki etmektedir. Bu hususlar binanýn 
kemerini takýyor da kendi ülkesine gelince 20 - 30 

enerji performansýný belirlemekte ve binanýn stardart metrede hiçbir güvenlik önlemi almadan cambazlýk 
kullanýmý için harcanmasý gereken enerjiyi yapýyor. Yasalarý çýkarýrken bu kültürü de oluþturmayý 
belirlemektedir. AB'de Enerji Performans Sertifikasý hedeflemeliyiz. Yoksa yasalar çýkar çýkmaz Yapý 
binanýn yapým aþamasýnda, satýlýrken ve kiralanýrken Denetiminde olduðu gibi yine iþe yaramaz hale gelir. 
mevcut olmalýdýr. TMMOB 250 bin üyesi ile bu kültürün 

oluþturulmasýnda en etkili güç olabilir” dedi. Binalarýn enerji verimliliði temel olarak aþaðýdaki 

hususlarý içermektedir (EU 2002):Panelin mevcut durum analizinde ise özetle þu bilgilere 
yer verildi. 1. Binanýn kabuk ve iç bölümlerinin ýsýl özellikleri ile 

hava sýzdýrmazlýðý16 -17 Aralýk 2004'de siyasi kriterlerin büyük bir 
çoðunluðunu yerine getirdiði belirtilen Türkiye ile 3 2.  Isýtma yalýtýmý ve sýcak su eldesi
Ekim 2005'de müzakerelerin tarama süreci 

3. Klima yalýtýmý 
baþlatýlmýþtýr. Daha önceden 31 adet olan katýlým 

4. Havalandýrmamüzakereleri baþlýk sayýsý 35 olarak belirlenmiþtir. Bu 
baþlýklara bakýldýðýnda, AB müzakere sürecinde, tesisat 5. Aydýnlanma yalýtýmý
mühendisliðinin de pek çok yönden etkileneceði 

6. Bina konumu ve yönlendirilmesi ile dýþ hava þartlarýgörülmektedir. Örneðin enerji baþlýðýna genel olarak ve 
7. Pasif güneþ sistemleri ve güneþten korunmatesisat mühendisliði için büyük önem taþýyan, binalarda 

enerji kullanýmý açýsýndan bakýldýðýnda Avrupa 8. Doðal havalandýrma
Birliðindeki tablo þöyledir.

9. Ýç hava koþullarý
2002 yýlý verilerine göre AB üyesi 25 ülke (AB-25) için  

Aþaðýda belirtilen yan unsurlarýn olumlu etkisi de toplam enerji harcamasý 1677 MTEP dir. Nihai enerji 
hesaba katýlmaktadýr (EU 2002):harcamasý açýsýndan ulaþýlan deðer ise, 1080 MTEP dir. 

Bunun ana bileþenleri: %44 petrol, %23.9 gas, %20.2 1. Aktif solar sistemleri ve diðer yenilenebilir enerji 
elektrik, %4.8 katý yakýt, % 4.2 yenilenebilir enerji ve  kaynaklarý ile ýsýtma ve elektrik eldesi
%2.8 diðer þeklindedir ( EC 2004). Þu anda AB-25 

2. Kojenerasyon sistemleri ile elektrik eldesi
açýsýndan dýþa baðýmlýlýk tüm yakýtlar dikkate 

3. Bölgesel ýsýtma/soðutma sistemlerialýndýðýnda %48'dir. Bu oran petrolde %76.8, gasda   
%51.3, katý yakýtta %33.2 seviyesindedir.  Avrupa 4. Doðal aydýnlatma
Komisyonu dýþa baðýmlýlýðýn 2020 yýlýna kadar 2/3 

Sonuç olarak;
oranýnda olacaðýný tahmin etmektedir.

Avrupa'da yapý sektörü elektrik enerjisinin yarýsýný ham 
Kyoto Protokolüne göre Avrupa Birliði, birinci taahhüt 

madde ve diðer enerji türlerinin de % 33'ünü 
periyodu olan 2008-2012 yýllarý arasýnda, sera gazý 

kullanmaktadýr. Buna raðmen yaþam ve iþ emisyonlarýný 1990 yýlýna göre % 8 oranýnda azaltmayý 
standartlarýnýn yükselmesi, konfor artýþý nedeniyle pik kabul etmiþtir. Binalarýn enerji verimliliði ile ilgili Avrupa 
yük zamanlarýnda sorunlar çýkmaktadýr. Ayrýca, Birliði Direktifi (EPBD) tüm Birlik üyelerinin 4.1.2006 
optimum iç hava þartlarý saðlanýrken konvansiyonel tarihine kadar gerekli  önlemleri  almalarýný zorunlu 
yakýt kaynaklarýnýn çevresel etkileri de azaltýlmaya kýlmaktadýr. 
çalýþýlmaktadýr. Ülkemizde de enerjinin verimli 

Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda 1990-98 yýllarý arasýnda 
kullanýmý yönündeki çalýþmalar ve uygulamalar, AB öyle 

enerji verimliliðine yönelik olarak alýnan önlemler        
istediði için deðil, bilimsel bakýþ açýsý gereði doðru 

% 10’luk olumlu bir etki yaratmýþtýr. Enerji kullanýmýna 
olduðu için desteklenmelidir. Bu çalýþmalara konunun 

baðlý olarak oluþan salýným miktarýnýn % 82’si CO dir.  2 belli baþlý aktörleri konumunda olan meslek odalarýnýn 
Bu deðerin % 39'u elektrik ve ýsý üretimindendir. Son yapacaðý katkýnýn son derece önemli olduðu da 
enerji kullanýmý açýsýndan  yapý sektörü % 35-40'a karþý yadsýnamaz bir gerçektir. 
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Temiz ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarýndan biri olan ve ülkemizin 
ciddi bir potansiyele sahip olduðu 
Jeotermal Enerji konusunda teskon 
2005  kapsamýnda üçüncü kez 
seminer  düzenlendi.  

Yrd. Doç.Dr. Niyazi Aksoy 
tarafýndan yönetilen seminer 90 
katýlýmcý ile gerçekleþti.

Türkiye'de Balçova Örneði, Jeotermal Su Kullanýmýnda 
Kabuklaþma ve Korozyon Problemleri, Kompozit 
Malzemeler, Jeotermal Uygulamalarý ve Jeotermal 
Akýþkanýn Performansa Etkileri, Jeotermal Derin Kuyu 
Pompalarýnýn Seçimi ve Performansý, Gönen ve Simav 
Jeotermal Isýtma Sistemlerinin Karþýlaþtýrýlmasý, Gönen 
Jeotermal Bölge Isýtma Sistemi ve Çeþme Jeotermal 
Projesi Hedefi ve Uygulamasý gibi konular ele alýndý.

Seminer sunumlarýnýn yer aldýðý Joetermal Enerji-2005 
adlý kitap yayýn dünyasýna kazandýrýldý.

Yrd. Doç. Dr. Niyazi Aksoy jeotermal enerji  ve seminer 
ile ilgili þu bilgileri verdi:

“Enerji fiyatlarýndaki artýþ, insanlarýn yerli ve çevreci bir 
enerji kaynaðýný kullanmak yönündeki toplumsal 

Yrd. Doç.Dr. Niyazi AKSOY tarafýndan düzenlenen 
duyarlýlýðý jeotermal enerjiye olan ilgiyi artýrmaktadýr. 

seminerde; Jeotermal Enerjinin Doðasý, Jeotermal 
Ancak hala belirgin bir jeotermal enerji politikamýzýn 

Sahalarda Jeolojik ve Jeofizik Arama Ýlke ve Stratejileri, 
olmayýþý, sektörün geleceðine yönelik kesin ve kurumsal 

Jeotermal Çalýþmalarda Ýzotop Tekniklerinin Kullanýlmasý, 
kestirimlerde bulunmamýzý engellemektedir. Buna 

Jeotermal Kuyu Tamamlama Testleri ve Saha Uygulama-
raðmen ekteki verilerden hareketle jeotermal enerjinin 

larý, Jeotermal Enerji Alanýnda Küçük Çaplý Kuyular, Jeo-
yakýn gelecekteki geliþim sürecini þöyle özetleyebiliriz

termal Sahalarda Alýnan Eski Loglarýn Deðerlendirilmesi, 
10 Nisan 2005'de kabul edilen 5346 sayýlý Yenilenebilir Tekrar-Basma (Reenjeksiyon), Jeotermal Rezervuarlarýn 
Enerji Kaynaklarý'nýn elektrik üretiminde kullanýmýna Modellenmesi, Jeotermal Rezervuarlarýnda Kuyu Basýnç 
iliþkin kanun, jeotermal kaynaklardan elektrik üretimini Testlerinin Önemi ve Analizi, Jeotermal Rezervuarlarýn 
teþvik etmektedir. Elektrik üretilebilecek bütün sahalarda Modellenmesi ve Performans Tahminlerindeki 
önümüzdeki yýllarda çalýþmalar baþlayacaktýr. Halen yýllýk Belirsizliðin Deðerlendirilmesi, Balçova-Narlýdere 
100 milyon kWh olan jeotermal kaynaklý elektrik Jeotermal Sahasý Rezervuar Gözlemi: 2000-2005, 
üretiminin, planlanan santrallerin devreye alýnmasýyla  Jeotermal Enerjili Konut Isýtma Sistemleri, Jeotermal 
önümüzdeki 5 yýl içinde 500 milyon kWh'i aþabilecektir.Bölge Isýtma Sistemlerinde Kavramsal Planlama, 
Tarýmda çýkan sorunlar, üreticileri “kontrollü tarýma” Jeotermal Bölge Isýtma Sistemlerinde Isý Yükü Tahmini, 
yöneltmektedir. Seralardaki en büyük giderlerden biri Jeotermal Elektrik Üretim Sistemleri ve Kojenarasyon, 
olan ýsýtma, jeotermal sahalarýn yakýnlarýna kurulan Jeotermal Enerjinin Kýrsal Kesimde Kullaným Olanaklarý 
seralarda çok ucuza çözümlenebilmektedir. Düþük ve ve Sorunlarý, Jeotermal Enerji ve Çevre Etkileri: 

Jeotermal enerji semineri teskon’da 

üçüncü kez büyük ilgi ile gerçekleþti
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Ltd. Þti. Genel Müdürü Duran ÖNDER tarafýndan 
yönetildi. Seminere konuþmacý olarak; Abdullah Bilgin, 
Sedar Hýzýroðlu, Kenan Þahin, Sultan Örenay, Ahmet 

Teskon 2005 kapsamýnda Sanayide ve Konutlarda Doðal Akçaoðlu, Harald Born, Haluk Sözer  katýldýlar. 
Gaz Kullanýmý, Tasarým ve Uygulamalarý semineri Seminerde basýnç kademeleri, basýnç düþürme 
düzenlendi. Seminer Yürütme Kurulu Üyesi ve Önder istasyonlarý, bacalar, seçilen cihazlar, sanayi brülörleri, 

bekleri, kullaným yerleri, kazanlarda enerji verimliliði, 
yakma yönetim ve brülör kontrol sistemleri, emniyetli 
gaz yakma, yakmada elektrik donanýmý,  sanayi 
tesislerinde emniyet donanýmlarý, sanayi fýrýnlarýnda 
uygulamalar, konutlarda doðal gaz gereçleri ve 
konutlarda iç tesisat kurallarý ele alýndý. Seminer 
kapsamýnda Atatürk Organize Sanayi Bölgesi CMS ve 
bölge daðýtým merkezine teknik gezi düzenlendi. 
Seminer kongre süresince iki kez tekrarlandý. 

Sanayide ve Konutlarda Doðal Gaz Kullanýmý, Tasarým ve 
Uygulamalarý semineri sonucunda sunulan tüm bildiriler 
bir kitapta toplandý.

Teskon 2005’de doðal gaz semineri
Teskon 2005 
kapsamýnda ege 
bölgesinde ve Ýzmir'de 
doðal gaz kullanýmýnýn 
yaygýnlaþtýðý süreçte 
Duran Önder 
yöneticiliðinde Sanayide 
ve Konutlarda Doðal 
Gaz Kullanýmý, Tasarým 
ve Uygulamalarý konulu 
seminer iki kez 
düzenlendi. Seminere 
115 kiþi katýldý.

orta sýcaklýða sahip bütün sahalarda ve elektrik üretim sahipliðini düzenleyecek bir yasadan halen yoksun 
projelerine entegre sera uygulamalarýnýn hýzla olmamýz büyük eksikliktir. Yasanýn yönetmelik ve 
yaygýnlaþacaðý ve doðrudan kullanýmda ilk sýraya teþviklerle desteklenerek, “jeotermal enerji politikasý” 
yerleþeceði, Türk tarýmýna önemli katkýlar saðlayabileceði oluþturulmasý, belirsizliklerin ortadan kaldýrýlmasý 
görülmektedir. gerekmektedir. Ýzmir Ýli Jeotermal Enerji Yüksek Danýþma 

Kurulu, ÝTÜ Petrol ve Doðal Gaz Bölümü ve Makina Termal turizm ve saðlýk yatýrýmlarýndaki artýþýn devam 
Mühendisleri Odasý'nýn katkýlarýyla geliþtirilen “Ýzmir Ýli edeceðini söyleyebiliriz.
Jeotermal Enerji Yönetmeliði” ve “Jeotermal Enerji 

13 ayrý yerleþim biriminde 250 MWt kurulu güce ulaþan 
Yasasý” teklifleri dört yýl önce ilgililere sunulmuþtur. Bu 

jeotermal bölge ýsýtma sistemlerinin geliþimi durmuþtur. 
metinler gereksinim duyduðumuz “jeotermal enerji ya-

2003 yerel seçimlerinde jeotermal bölgelere sahip 
sasý” ve “yönetmeliði” için hala en önemli referanslardýr.

bölgelerde bölge ýsýtma projeleri en önemli seçim 
Jeotermal enerji seminerinin amacý; ülkemizdeki vaatleri arasýnda yer almasýna karþýn, ortada henüz ciddi 
jeotermal projelerin ve sorunlarýn tartýþýlmasýný bir proje yoktur. Kurulu bölge ýsýtma sistemlerinde 
saðlayacak ortamý bilim adamlarý, mühendis ve diðer yaþanan sorunlar, yüksek maliyet ve alternatif kaynaklarýn 
ilgililere sunmaktýr. Jeotermal sahalarýmýzý ve projeleri rekabeti yeni jeotermal bölge ýsýtma projelerinin 
tartýþmak, sorunlarýna çözüm aramak, Türkçe yazýlmýþ önündeki en büyük engellerdir. 
bilgi üretmek, bu alanda çalýþan ve karar verici durumda 

Jeotermal sahalarýn iþletilmesini, korunmasýný ve hak 
olanlara kamu yararýna rehberlik etmek istiyoruz.” 



Röportajlar
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Sinan AYGÜN (ATO Baþkaný)
VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Fuarýnda 
bulunuþum tesadüfen oldu. Bu gün Ýzmir'e geldim ve 
duydum ki Ýzmir'de bir tesisat fuarý var bende tesisat 
malzemeleri satan biri olarak fuarý ziyaret etmek 
istedim. Ankara bir çok konuda Ýzmir'den ileri ama 
Ankara'da böyle bir fuar bugüne kadar yapýlmadý. Oda 
Baþkaný Emin Koramaz'a bu fuarýn Ankara'da da 
yapýlmasý konusundaki isteðimi belirttim. Çok yararlý 
bir fuar, her þey kusursuz gözüküyor. Ayrýca fuarýn 
organizasyonun baþarýsýndan ötürü ÝZFAÞ Genel Müdür 
Doðan Ýþleyen'e teþekkür etmek istiyorum. MMO 
tarafýndan düzenlenen bu organizasyonun önemli bir 
yaný daha bulunmakta. Etkinlik sadece fuar boyutuyla Eyüp ARATAY  (ÝPRAGAZ Genel Müdür Yard.)
sýnýrlý deðil bir yandan fuarda ürün görsel olarak 

Teskon kongrelerine ilk yýlýndan itibaren katýlýyoruz. Bu 
sergilenirken, kongrelerde ise ürünü yaratan yeni 

yýlda bu organizasyonda yer almaktan mutluyuz. Ýpragaz 
teknolojilerin tartýþýlmasýný çok yararlý buluyorum. 

Türkiye LPG sektöründe faaliyet gösteriyor ve LPG ile 
MMO'ya böyle  zeminleri yarattýðý için bir kez daha 

tesisat mühendisliðini doðrudan baðlantýlý görüyor. Bu 
teþekkür etmek istiyorum.

nedenle de tesisat mühendislerini bir araya getiren bir 
kongre ve fuarda bulunmak bizim önceliklerimiz Emin KORAMAZ (MMO Yön. Kur. Baþkaný)
arasýnda yer alýyor. Ülkemizde hem bilimsel içerikli Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Fuarýný 12 yýldýr 
kongreler hem de onu destekleyici ticari hayata yönelik düzenlemekteyiz. Teskon tesisat sektöründe çalýþan, 
faaliyet gösterenlerin katýldýðý fuarlar pek yapýlamýyor. Bu üretici, tasarýcý, uygulayýcýlarý buluþturan bir organi-
eksiklikte sahada projelendirici ile uygulayýcý arasýnda zasyondur. Biz Makina Mühendisleri Odasý olarak her 
kopukluk yaratýyor. Ama Teskon'un bu kopukluðu alanda gerçekleþen geliþmeleri, yenilikleri üreticiyle 
kapattýðýný düþünüyoruz.mühendisi buluþturarak  birlikte izlemesini saðlamak ve 

bilgiyi paylaþmak için düzenliyoruz. Organizasyonun Zafer SAÐLAM  (ECA Pazarlama Müdürü)
bu anlamda kongre boyutu çok daha önemlidir. Teskon 

Geçen yýllarda olduðu gibi bu yýlda organizasyon oldukça 
bu ülkenin bilgi birikiminin artýrýlmasýna katký koyan 

etkin geçiyor. Ýzmir’e doðal gazýn geliyor olmasýyla 
bilim adamlarýný,  mühendisleri ve uygulayýcýlarý bir 

beraber katýlýmcýlar arasýnda tüketici katýlýmcýlarýnýn 
araya getiren kurumsallaþmýþ bir kongredir ve Kongremizi 

sayýsýnýn da geçen yýllara göre daha yüksek olduðunu 
uluslararasý düzeye taþýyarak sürdürmek kaygýsýndayýz.

görüyoruz, bu yýl sergi alanlarýnda daha fazla bir 
yoðunluk var. Sektörün geliþmesine yönelik olarak Doðan ÝÞLEYEN (ÝZFAÞ Genel Müdürü)
yaptýklarý çalýþmalardan dolayý Makina Mühendisleri Sözlerime Makina Mühendisleri Odasý'na çok teþekkür 
Odasýna çok teþekkür ediyorum. etmekle baþlamak istiyorum, gerçekten çok iyi bir 

iþbirliði içerisinde olduðumuz kanaatindeyim. Fatih ÖKTEM  (ÝZOCAM Genel Müdür Yard.)
Organizasyonun her iki ayaðý da sorunsuz bir þekilde  

Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Fuarý ülkemizde uzun 
gerçekleþmiþtir. Fuara çok sayýda ziyaretçimiz, 

yýllardýr düzenleniyor. Buraya sektörde emeði geçen bir 
konuklarýmýz geldi. Aðýrladýðýmýz konuklarýn fuardan 

çok insan ve firma katýlýyor. Sektöre oldukça büyük 
memnun ayrýlmalarý bizleri daha da mutlu etmektedir.

katkýlar saðlayan yurt dýþýndaki geliþmeleri aktaran, 
bildirilerle paylaþýmýn yaþandýðý çok faydalý bir faaliyet Semih SANCAKTAR (BAYMAK Marka Müdürü)
olarak deðerlendiriyorum. Ýzocam katýlýmcý olarak fuarda Ýzmir'e doðal gazýn gelmesiyle birlikte Teskon 2005'e 
yer almasýnýn yanýnda Bildiriler CD'sine de sponsor katýlým oraný geçen yýllara göre çok daha yüksek. Gördü-
olarak kongreye destek vermiþtir. ðüm kadarýyla doðal gaz üzerine çalýþan diðer firmalar da 
Alev ALANYALI (KLÝNGER  - YAKACIK  Ýzmir burada. Hem tüketiciyi hemde taahhüt iþi yapan 

mühendis arkadaþlarý bilgilendirmek ve ürünlerimizi Bölge Müdürü)
tanýtmak adýna bizim için çok yararlý oldu. Organizasyon Tesisat Mühendisliði Kongresine destek vermek amacýyla 
konusunda hiçbir sýkýntýmýz olmadý. Ayrýca ileriki yýllarda geleneksel olarak her yýl katýlýyoruz. Buradan herhangi bir 
tüketici bazýnda duyurularýn da yapýlmasý durumunda ticari beklentimiz yok. Sektörde çalýþan mühendisleri aðýrla-
fuarýn daha geniþ alanlara yayýlacaðýný düþünüyorum. mak onlarla buluþup sohbet etmek amacýyla toplanýyoruz. 
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Celal OKUTAN (TTMD Onursal ve Kurucu Baþkaný) Erdem ÖNDER  Bölge Müdürü)
Tesisat Mühendisliði, Makina Mühendisliðinin bir uz- Teskon bu sektör için gelenekselleþti artýk. Bizde burada 
manlýk dalýdýr. Bu alanda çalýþan mühendisler yönetim, bulunmaktan çok memnunuz. Doðal gaz ile ilgili yoðun 
eðitim, tasarým, uygulama, üretim, malzeme tedarik, þekilde katýlýmcý var. Daha öncede taahhütcü aðýrlýklý bir 
iþletme, denetim ve kontrol hizmetlerinde görev alýrlar. katýlýmcý varken bu yýl son kullanýcýda da yoðun bir 
Hizmetleri mekanik tesisat olarak tanýmlamak bu katýlým var. 
kapsamda ýsýtma, havalandýrma, klima, sýhhi tesisat ve 

Ýhsan Nuri KARAGÜL  (DOÐAN JEOTERMAL - otomatik kontrol sistemlerini öngörmek daha doðru 
olacaktýr. Bunun dýþýnda yangýn, otomasyon, mutfak, YALÇIN BORU)
çamaþýrhane, havuz, bahçe sulama, doðal gaz, medikal Bu kongre ve fuar hem doðal gaz sektörünün hem de 
gaz, temiz oda gibi tesisatlarý özel tesisat olarak jeotermal sektörünün geliþmesinde faydalý olacaðýna 
tanýmlayýp, yetkin uzman mühendislerimizin inancýmýz var. Sektördeki problemlerin tartýþma 
sorumluluðunda yaptýrmak daha saðlýklý olmaktadýr. ortamýnda çözüm getirileceðine inanýyoruz ve kongrenin 
Meslek odamýzýn tesisat sektörüne yönelik etkinliklerini devamýný diliyoruz.
destekliyorum. Zaman zaman yapýcý eleþtirilerde bulu-

M. Yekta ÖZATAÐAN  (DEMÝRDÖKÜM Ürün nuyoruz ve dergilerde yayýnlýyorum. Odamýz faaliyet-
lerinin bir uzmanlýk dalý olan tesisat mühendislerinin Mühendisi)
sesini duyurmak olduðuna inanýyorum. Ancak meslek Demirdöküm olarak Tesisat Mühendisliði Fuarýna her yýl 
odamýzýn bir ihtisas derneði olan Türk Tesisat Mühen- katýlýyoruz. Kongreyle beraber fuarýn düzenleniyor 
disleri Derneði ile eþgüdümlü çalýþmasý gerekmektedir. olmasý katýlýmcýlar yönünden çok büyük bir avantaj. 
Çünkü Oda genelde 67.000 üyesinin hak ve çýkarlarýný Makina mühendislerinin konuyla ilgili kurslara 
gözetir, geliþimini saðlar, mesleði disipline ederken seminerlere katýlmasý ve ardýndan firmalarýnýn yeni 
mesleðin bir branþý olan tesisat hizmetlerinde ürünlerini görmeleri ve geliþmeleri yakýndan takip 
ihtisaslaþmýþ ve bu alanda çalýþan Türk Tesisat edebilmelerinin önemli olduðunu düþünüyorum. 
Mühendisleri Derneði'nin varlýðýný göz ardý edemez ve Ziyaretçi açýsýndan yoðun bir ilgi var. 
etmemelidir. AB sürecinde meslek odalarýnýn ve ihtisas 

Esra TEKEÞ UÐUR (TETÝ)derneklerinin hazýrlýklý olmasý gerekir. Bu hazýrlýk bilim 
ve teknoloji aðýrlýklý olmalýdýr. Özellikle ülkemizde Teskon bize çok büyük artýlar katýyor. Kongre ve fuarýn 
geçerli mevzuatý uluslararasý düzeye çýkarmak gerekir. birlikte düzenlenmesi mühendislerin teknolojiyi ve 
Bu yönleri ile ben Meslek Odamýzýn ve TTMD'nin iyi sektörle ilgili yeni ürünleri tanýyýp adapte olmasý yönünde 
niyetli, art fikirsiz olduðuna inanýyor,  kongreye baþarýlar çok faydalý olmakta. Biz fuarýn Pazar gününü de 
diliyor; etkinlikleri eksik ve fazlalarýyla çok olumlu kapsamasý gerektiðini düþünüyoruz. Þu anki katýlým 

yoðun bu yoðunluðun Pazar günleri daha da artacaðýný buluyorum. TESKON Kongresine emeði geçen baþta 
düþünüyoruz. Ýzmir Þubemiz olmak üzere bütün ilgilileri kutluyorum. 

(VIESSMANN 



mal kaybýnýn önüne geçilmesi olanaksýzdýr.“Mekanik Tesisatlarda Deprem 
Uluslararasý standartlar uyarýnca ülkemizde tüm Güvenliði” Semineri
tesisatlarda sismik koruma yapýlmasý bir lüks deðil, 
olmazsa olmaz bir koþuldur . Bu standartlara göre inþa 
edilecek binalarýn bulunduðu bölge, arazi þartlarý, bina 
yüksekliði ve tesisatlarýn konumu, binanýn ve 
ekipmanlarýn önem faktörü vb. birçok bilgiye göre 
belirlenen deprem yüklerine göre tesisatlarýn korumasý 
yapýlmalýdýr. Ülkemizde de artýk tüm binalarýn bu 
bilinçle inþa edilmesi gerekliliði vurgulanmýþtýr.” 
maddesi ile kongre sonuç bildirgesine yansýtýldý.

“Isýtma ve Soðutma Sistemlerinde 
Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Analizi” 

24 Kasým 2005 Perþembe günü düzenlenen ve Prof. 
SemineriDr. Ahmet Arýsoy, Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ ve 

Eren KALAFAT  tarafýndan sunulan seminerde  Mekanik 
tesisatlarda Deprem Güvenliði konusu ele alýndý. 
Seminere 96 kongre delegesi katýldý. Seminer 
kapsamýnda tesisat deprem güvenliði, ana kavramlar, 
standartlar, tesisatda sismik koruma uygulamalarý ve 
örnekleri ve depremde yangýn güvenliði konularý 
katýlýmcýlara aktarýldý.

Mekanik Tesisatlarda Deprem Güvenliði semineri, 
“Depremlerde kayýplarýn % 80'e varan kýsmý, taþýyýcý 
sistemlerin gördüðü zarara baðlý olarak tesisatlarda 
oluþan hasarlar sebebiyle meydana gelmektedir. Taþýyýcý 
sistemin yýkýcý nitelikte hasar görmemesi durumunda Teskon 2005 kapsamýnda düzenlenen diðer bir  
yangýn koruma sistemi, havalandýrma sistemleri, duman seminer konusu ise “Isýtma ve Soðutma Sistemlerinde 
tahliye faný, acil durum jeneratörü vb. birçok tesisat Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Analizi” olarak 
donanýmýnýn, deprem sonrasý kesinlikle çalýþýr durumda belirlendi. Erdinç BOZ tarafýndan yönetilen seminere 
olmasý gerekir. Ayrýca mekanik tesisatýn ve Erdinç Boz, Ýsmail Can ve Serven Çilingiroðlu 
ekipmanlarýnýn bu durumda çevreye hasar vermemesi konuþmacý olarak katýldýlar. Semineri 126 kongre 
ve tehlike yaratmamasý gerekir. Aksi takdirde can ve delegesi izledi.
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Teskon 2005 Seminerleri

Teskon 2005 
kapsamýnda Sanayide ve 
Konutlarda Doðal Gaz 
Kullanýmý, Tasarým ve 
Uygulamalarý ve 
Jeotermal Semineri  
dýþýnda “Isýtma ve 
Soðutma Sistemlerinde 
Bireysel ve Merkezi 
Sistemlerin Analizi” ve  
“Mekanik Tesisatlarda 
Deprem Güvenliði” 
seminerleri düzenlendi.



psikrometrik çevrimler, genel anlamda yaz ve kýþ 
iklimlendirmesi çevrimleri ve tanýmlamalar, çeþitli 
iklimlendirme sistemleri için örnek psikrometrik 
çevrimleri  tek kanallý, sabit hava debili çift zonlu 
ýsýtmalý sistemler,  çift kanallý, sabit hava debili    
karýþým, hücreli sistemler, deðiþken hava debili, çok 
zonlu sistemler, indüksiyonlu sistemler katýlýmcýlara 
aktarýldý.

Teskon 2005 kapsamýnda üç konu baþlýðýnda kurslar 
düzenlendi.  Prof. Dr. Ali Çetin GÜRSES tarafýndan  
verilen Temel ve Uygulamalý Psikrometri, Cafer 
ÜNLÜ tarafýndan Sanayide Buhar Tesisatý, Yrd. Doç. 
Dr. Moghtada MOBEDÝ yönetiminde Temiz Oda  
konulu kurslar bir meslek içi eðitim çalýþmasý olarak  
katýlýmcýlarýn yoðun ilgisi ile gerçekleþti. Cafer ÜNLÜ tarafýndan verilen Sanayide Buhar 

Tesisatý kursu kapsamýnda,  Buhar Kullanýlan Yerler, 
Buhar hatlarýnýn Dizayný, Kondens Tahliyesi ve  
Kondens Hatlarý ve Buharýn Ölçülmesi konularý ele 
alýndý.

Teskon 2005 kapsamýnda Prof. Dr. Ali Çetin GÜRSES 
tarafýndan verilen Temel ve Uygulamalý Psikrometri 
kurs kapsamýnda; termodinamik tanýmlar ve kabuller, 
nemli havanýn termodinamik özellikleri, ýsýl konforun 

Yrd. Doç. Dr. Moghtada MOBEDÝ tarafýndan 
temel prensipleri, hava kalitesi ve havalandýrma 

yönetilen, Ömer Demirel, Dilek Sunar'ýnda konuþmacý 
gereksinimi, psikrometrik diagram, nemli havanýn 

olan katýldýðý Temiz Oda kursunda ise; Temiz Oda     
psikrometrik iþlemleri, nemli havanýn karýþýmlarý, 

ile ilgili Genel Bilgiler, Temiz Oda ve Klima 
duyulur ýsýtma, nemlendirme, nemli havanýn neminin 

Havalandýrma Sistemleri, Temiz Oda Volidasyonu  
sýkýlmasý, temel ve iklimlendirme sistemleri için 

konularý ele alýndý.
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Teskon 2005’de kurslar 

uygulamaya dönük

Teskon  2005 kapsamýnda 
düzenlenen kurslar hem genç 
mühendislerin hem de geliþen 
teknoloji ve bilgiye ulaþmak isteyen 
deneyimli mühendislerin yoðun 
katýlýmýyla gerçekleþti.

Teskon 2005 kapsamýnda “Temel 
ve Uygulamalý Psikrometri”,  
“Temiz Oda” ve “Sanayide Buhar 
Tesisatý” konulu kurslar  
düzenlendi.

Sanayide Buhar Tesisatý Kursu

Temiz Oda Kursu

Temel ve Uygulamalý Psikrometri Kursu



teskon 2005 makina mühendisleri odasý -20-

Teskon kapsamýnda düzenlenen üç sabah katýlýmlarýnýn önemine  iþaret edildi. 
toplantýsýnda Mesleki Yetkinlik, Mesleki Tanýnýrlýlýk;  Mevcut kitaplarýn 4 yýllýk periyotlarda gözden 
Tesisat Alanýnda Ara Teknik Eleman Yetiþtirilmesi  geçirilerek geliþtirilmesi, sektörde dil birliðinin 
ve MÝEM Kurslarý ve MMO'nun Tesisat Alanýnda saðlanmasý amacýyla Tesisat Mühendisliði Teknik 
Yayýn Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi konularý ele Terimler Sözlüðünün hazýrlanmasý, meslektaþlarýmýza 
alýndý. iliþkin yayýnlarýn yaný sýra ara teknik elemanlara yönelik 
Toplantýlarda “Odamýzýn tesisat alanýndaki mevcut yayýnlara da gereksinim olduðu ve bu konulardaki 
yayýnlarýnýn nitelik ve nicelik açýsýndan dahada çalýþmalarýn Odamýz koordinasyonunda 
geliþtirilmesi için sektörde faaliyet gösteren gerçekleþtirilmesi gerektiði belirtildi. Bu görüþler kongre 
uygulamacýlarýn ve akademisyelerin katký ve sonuç bildirgesine taþýndý. 

Sabah toplantýlarýnda 

eðitim ve yayýnlar ele alýndý

Etkinlik Adý: teskon 2005 / VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Ziyaretçi Sayýsý: 15.000
Kongresi ve Fuarý Kongre Organizasyon: Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þb.
Kongre Kapsamý: Tesisat Mühendisliði disiplininde çalýþan Fuar  Organizasyon: ÝZFAÞ (Ýzmir Fuarcýlýk Hizmetleri 
tasarýmcý, üretici, uygulayýcý, iþletmeci ve akademisyenlerin Kültür ve Sanat Ýþleri Tic. A.Þ.)
biraraya gelip fikirlerini paylaþtýklarý, sorunlarýna çözüm 

Destekleyenler: Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý , Sanayi ve 
önerileri aradýklarý, tesisat mühendisliði disiplini içerisindeki 

Ticaret Bakanlýðý, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 
temel konularýn yaný sýra tasarým ve iþletme sorunlarýný 

Ege Soðutma Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði, Soðutma, 
çözecek yeni teknolojik uygulamalarýn ele alýndýðý yaygýn 

Muhafaza, Taþýma Bilimleri ve Sanayicileri Derneði, Temiz 
katýlýmlý bir platform.

Enerji vakfý, Tesisat Ýnþaat Malzemecileri Derneði, Türk 
Fuar Kapsamý: Isýtma, soðutma, klima, havalandýrma, 

Müþavir Mühendisler ve Mimarlar Birliði, Uygulamalý Havuz 
yalýtým, pompa, sýhhi tesisat, su arýtma, jeotermal ve doðal 

Enstitüsü ve  Makina Mühendisliði Bölümü bulunan 27 
gaz teknolojileri fuarý.

Üniversite
Tarih: 23-26 Kasým 2005

Fuarý Destekleyen Kurumlar: KOSGEB ve ÝZTO
Yer: Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark   

Sponsorlar: ÝZOCAM TÝC. SAN. A.Þ., DOÐAN JEOTERMAL  
Katýlýmcý Firma Sayýsý: 211 

Ltd. Þti., TETÝ YAPI, ÝPRAGAZ AÞ, Ege Bölgesi Sanayi Odasý
2Fuar m  Alan: 11.000

Toplantýnýn Dili: Türkçe 
Kullanýlan Salon: 5

Özel Etkinlikler: Bilim ve Teknik Pullarý Sergisi, Karikatür Diðer  Bilimsel Detaylar: 40 bildiri, 2 panel, 2 forum, 1 
Sergisi, Fotoðraf Sergisi, 1 teknik gezikonferans, 2 sabah toplantýsý, 4 seminer ve 3 kurs.
Ýletiþim: Kongre için; 0232 444 86 66 / 131-124Katýlýmcý Sayýsý: 1460  kayýtlý delege, 3000'i aþkýn 
              Fuar için; 0232 482 12 70 / 267mühendis, mimar, teknik eleman.

Etkinlik Künyesi
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hava çýkýþ hýzý ve yönleri, 
ortam basýncý gibi 
parametrelerin de 
hesaplanarak, kontrolünün 
saðlandýðýný söyledi. Bu 
nedenle hijyenik klima ve 
havalandýrma sistemi tasarým 
ve uygulamalarýnýn bir 
uzmanlýk alaný oluþturduðunu 
vurgulayan Varlýk, Tesisat 
Mühendisliði Kongresi 
kapsamýnda konuyu ele 

aldýklarýný söyledi. Tesisat Mühendislerinin ve konuyla 
ilgili diðer teknik elemanlarýn bilgilendirilmesi ve 
kamuoyunun dikkatini çekmek amacýyla kongrede 
hastane, okul, ofis, vb. yapýlardaki ve uçaklardaki iç hava 
kalitesinin arttýrýlmasýna yönelik olarak sunumlar 

Ülkemizde geçtiðimiz aylarda gündeme gelen ve yapýlacaðýný da ekleyen Varlýk, ayrýca kongre kapsamýnda 
ölümlere neden olan hastane enfeksiyonlarý konusunda Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Yrd. Doç. Dr. 
Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi  kapsamýnda Moghtada Mobedi tarafýndan özellikle hastanelerdeki 
düzenlenen seminerde konu tüm yönleriyle ele alýndý. temiz odalarýn ele alýndýðý bir kurs düzenlendiðini 

söyledi. Necmi Varlýk, Makina Mühendisleri Odasýnýn “Ülkemizde, ameliyathanelerin, yoðun bakým 
görüþleri hakkýnda þunlarý ifade etti;  ünitelerinin, karantina odalarýnýn hijyenik hale getirilmesi 

dar anlamda anlaþýlmaktadýr. Galoþ giyilmesi, maske “Odamýz hastane hijyeni ve temiz oda konularýnda 
takýlmasý, özel giysi ve eldiven kullanýlmasý, kullanýlan uluslararasý standartlarýn ülkemizde uygulanmasýný ve 
araç gereç ve aletlerin dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu denetimlerle bu uygulamanýn yaptýrýma baðlanmasý 
“temiz oda” ve “hijyenik ortam” için yeterli sayýlmakta.  gerektiðini bir kez daha vurgulamaktadýr. Sistemin uzman 
Oysa hijyene iliþkin bu uygulamalarýn yaný sýra hastane kiþilerce kurulmasý ve yine uzman kiþilerce iþletmesi 
ortamlarýnda temiz odalarýn ve  hijyenik  ortamlarýn bu gerekmektedir. Ayný zamanda hastane tasarýmcýsý mima-
mekanlarda kullanýlan klima havalandýrma sistemlerinin rýn bu konuda ihtisas sahibi olmasý önemlidir. Temiz oda 
doðru projelendirilip uygulanmasý ve bunlarýn bakýmla- tasarýmý yapýlýrken, Makina, Elektrik ve Ýnþaat Mühendis-
rýnýn periyodik olarak gerçekleþtirilip iþletme koþullarýnýn liði uzmanlýk alanlarýnýn ve ameliyathaneyi kullanacak 
standartlara uygunluðu ile de doðrudan baðlantýsý vardýr. uzmanlarýn bilgilerinden yararlanýlmasý gerekmektedir. 

Bazý hastanelerimizde klima sistemlerinin bir parçasý olan Saðlýk Bakanlýðý'nýn hastanelerdeki ameliyathanelerle ilgili 
su soðutma kuleleri ve nemlendirme tesisatlarýnýn son standart ve yönetmelikleri ivedilikle ele alýp çýkarmasý 
derece bakýmsýz olmalarýndan dolayý hastanelere þifa gerekmektedir. Bu konuda Saðlýk Bakanlýðý ile Odamýz ve  
bulmaya gelen vatandaþlarýmýz bu tesisatlarda üreme Tabipler Odasý etkin görev alabilirler  ISO 14644, BS 
olanaðý bulan legionella denilen, birçok doktorumuz 5295, US FD 209, DIN EN 1886, SMACNA, EUROVENT, 
tarafýndan da zatürre zannedilen ölümcül hastalýða GMP, SOP standartlarýnýn ve prosedürlerinin ivedilikle 
maalesef yakalanmaktadýrlar. Saðlýk Bakanlýðý ve Bayýndýrlýk Bakanlýðý koordinasyo-

nunda, Meslek Odalarýmýzýn ve üniversitelerimizin katký Çünkü, standartlarýna uygun hijyenik klima ve 
ve katýlýmýyla  ulusal standart ve  yönetmelikler olarak havalandýrmanýn olmadýðý yerde hijyenik ortam 
uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.oluþturulamaz. Hijyenik ortam günümüzde yaygýn olarak 

kullanýlan split klimalarla saðlanamaz. Ancak standartlara Standartlarda ve Yönetmeliklerde temiz odalarýn mimari 
uygun, iyi tasarlanmýþ hijyenik klima ve havalandýrma ve iç mimari kriterlerinin, tasarým kriterlerinin, steril alan 
mekanik tesisatý ile ortama sürekli þartlandýrýlmýþ, mikro- planlama kriterlerinin, klima ve havalandýrma kriterlerinin 
organizmalardan arýndýrýlmýþ temiz hava saðlanabilir.” seçilecek cihaz ve ekipman kriterlerinin test kriterlerinin 

ve iþletme kriterlerinin tam olarak ortaya konulmasý ve bu Klasik konfor klimasýnda temel parametrelerin sýcaklýk ve 
kriterlere uymayan ameliyathanelerin kapatýlmasý nemle sýnýrlý olduðunu, oysa hijyen klimasýnda sýcaklýk ve 
gerekmektedir.”nem parametrelerinin yaný sýra, canlý ve cansýz kirleticiler, 

Saðlýk sistemimizin önemli sorunu; 

Hastane Hijyeni “Temiz Oda”
Geçtiðimiz yaz aylarýnda Manisa, 
Edirne, Adana gibi illerimizde 
hastanelerin yeni doðan servislerinde 
meydana gelen bebek ölümleri; 
ameliyathane, yoðun bakým üniteleri, 
karantina odalarý ve yeni doðan 
servislerinde standartlara uygun 
hijyenik klima ve havalandýrma 
yapýlmadýðýný ortaya koydu. Ulusal  
Tesisat Mühendisliði Kongresinde 
Yrd. Doç.Dr. Moghtada Mobedi 
yöneticliðinde “ Temiz Oda” konulu 
bir seminer düzenlendi. 

Yrd. Doç. Dr. Moghtada Mobedi
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Teskon 2005 fuar organizasyonu    
bu yýl Ýzmir Büyükþehir Belediyesi 
kuruluþu, ülkemizi fuarcýlýk kavramý 
ile ilk kez tanýþtýran ÝZFAÞ A.Þ. 
tarafýndan verildi. 600'ü aþkýn  
kongre katýlýmcýsýnýn katýldýðý 
kokteyle Ýzmir protokolü de ilgi 
gösterdi. Canlý müzik eþliðinde   
süren gecede konuklarý Ýzfaþ     
Genel Müdürü Doðan Ýþleyen, 
Genel Müdür Yardýmcýlarý      
Nurcan Yýlmaz ve Taþkýn Aydoðan 
karþýladý. 

Tüm delegelerin ve fuara katýlan 
firma temsilcisinin aðýrlandýðý 

artýrma ve durum deðerlendirmelerini yüz yüze sýcak kokteylde konuklar yorgunluklarýný 
bir ortamda yapabilme fýrsatý yakaladýlar.atarken ayný zamanda bir araya gelerek iliþkilerini 

Teskon  2005  Sosyal Etkinlikleri

Kongre gecelerinde düzenlenen 
sosyal etkinlikler delege ve 
katýlýmcýlarýn yoðun katýlýmýyla 
gerçekleþirken; Kongre delegeleri ve 
katýlýmcýlarý kongre gecelerinde soluk  
alma olanaðý buldular.  

Sosyal etkinlikler Türkiye'nin çeþitli 
illerinden gelen katýlýmcýlarýn bilgi 
alýþveriþini ve iletiþimini saðladýðý, 
dostluk ve dayanýþma zemininin 
yaratýlmasýnda da önemli bir iþlevi 
yerine getirdi.

açýlýþ konuþmasýný Ege Bölgesi Sanayi 

Odasý 27. Tesisat Müteahhitleri Meslek 

Komitesi Baþkaný ve VII. Ulusal Tesisat 

Mühendisliði Kongresi Yürütme Kurulu 

üyesi Necdet Kahraman yaptý. 

Konuþmasýnda Kahraman Makina 

Mühendisleri Odasý tarafýndan 1993 

yýlýndan itibaren iki yýlda bir yapýlan 

Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi’nin 

yedincisinin yapýlmasýndan onur 

duyduðunu belirterek tüm davetlilere 

katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odasý Meclis  

Baþkaný Ender Yorgancýlar Makina 

Mühendisleri Odasýna Ýzmir'e bir kongre 

merkezi daha kazandýrdýklarý  ve 

Ýzmir'in üçüncü büyük fuarýný Ege Bölgesi Sanayi Odasý 27. Tesisat Müteahhitleri 
gerçekleþtirdikleri için teþekkür etti. 600'e yakýn kongre Meslek Komitesi ve Makina Mühendisleri Odasý 
katýlýmcýsýnýn katýldýðý kokteyl canlý müzik eþliðinde tarafýndan kongrenin ikinci akþamý düzenlenen 
sürdü.kokteylde kongre delegasyonu bir araya geldi. Gecenin 

Teskon Açýlýþ Kokteyli ÝZFAÞ A.Þ. tarafýndan verildi

Ege Bölgesi Sanayi Odasý - Makina Mühendisleri Odasý Kokteyli
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talep ile iki kez kongre katýlýmcýlarý ile 
buluþtu. ÝPRAGAZ A.Þ. Genel Müdür 
Yardýmcýsý Eyüp ARATAY  kongre 
delegasyonuna þöyle seslendi: 
“Ýpragaz A.Þ. sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý 
(LPG) sektöründeki 44 yýllýk 
tecrübesiyle, enerjiyi evinizde, 
endüstride ve yolda hizmetinize 
sunmaya devam ediyor. Türkiye'deki 
yaygýn ve eðitimli bayi aðýmýzla 
modern, temiz, ekonomik ve güvenli 
enerjiyi tüketiciye sunmakta ýsrarlýyýz. 
Güven  herzaman birinci ilkemiz. En 
emniyetli þekilde müþteriyi mutlu  
kýlan biçimde en düþük maliyetle ve 
yüksek etkinlikle, daha fazla LPG Ýpragaz 44. kuruluþ yýldönümü etkinliklerinin belki de 

satarak, insanlarýn ihtiyaçlarýný en güvenli ve kesintisiz en coþkulusunu mühendislerle kutladý. Teskon 2005 
olarak karþýlamak suretiyle daha büyük bir Ýpragaz’ý kapsamýnda katýlýmcýlarý bir kokteylle aðýrlayan 
yaratmak için varýz.”ÝPRAGAZ kokteyli kongrenin   ÝPRAGAZ A.Þ. gecenin baþlangýcýnda kuruluþ yýllarýndan 
renkli organizasyonlarýndan biri olarak belleklerde yer bugüne ÝPRAGAZ A.Þ.'yi anlatan bir tanýtým filmi 
etti.gösterildi. ÝPRAGAZ  dans grubunun gösterileri yoðun 

Paneller, kurslar, seminerler, oturumlar ve fuar DOÐAN JEOTERMAL  Ltd. Þti., TETÝ Tesisat Ltd. Þti. 
ziyaretleri ile geçen dört günlük yoðun temponun firmalarýna plaketlerle teþekkür edildi. 
ardýndan gerçekleþtirilen VII. Ulusal Tesisat Yemekte ayrýca  Kongrenin oluþumunda emek veren 
Mühendisliði Kongresi ve Fuarý Gala Yemeði tüm Kongreyi Destekleyen Kuruluþlara, oturum 
yorgunluklarý unutturan bir coþkuyla gerçekleþti. baþkanlarýna, kurs ve seminer yöneticilerine,  
Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Baþkaný düzenleme ve yürütme kurulu üyelerine ve kongre 
Doðan ALBAYRAK ve Makina Mühendisleri Odasý sekreteryasýna Makina Mühendisleri Odasý adýna 
Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ yaptýklarý teþekkür plaketleri verildi.
konuþmalarda  kongrenin gerçekleþmesinde emeði 
geçen tüm kiþi ve kurum-
lara teþekkür ettiler.

Makina Mühendisleri 
Odasý Tepekule 
Kongre, Sergi ve Ýþ 
Merkezi Çatý 
Salonunda 
gerçekleþtirilen Gala 
Yemeðine 600'e yakýn 
delege ve davetli 
katýldý. Teskon 2005'e 
katýlýmlarý yanýsýra 
sponsor olarak da 
katkýda bulunan 
ÝPRAGAZ A.Þ.'ye, 
ÝZFAÞ A.Þ.'ye, Ege 
Bölgesi Sanayi 
Odasý'na, ÝZOCAM 
Tic. San. A.Þ'ne  ve 

ÝPRAGAZ'dan 44. Kuruluþ Yýldönümünde coþkulu kokteyl

Kongre Gala Yemeði 



teskon 2005 makina mühendisleri odasý -24-

Kongre oturum salonlarýnda, 

danýþmada, kurs, seminer salonlarýnda 

verilen tüm hizmetler mühendislik 

öðrencileri tarafýndan gerçekleþtirildi. 

Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve 

Dokuz Eylül Mühendislik Fakültesi 

Makina Mühendisliði Bölüm 

öðrencileri dört gün boyunca 

meslektaþlarýna kongre akýþýný 

kolaylaþtýrmk, tesisat sektörü ile 

birarada olmak için özverili bir 

tempoda  görev aldýlar.

Teskon 2005 Kongre organizasyonunun 

tüm hizmetleri mühendislik  öðrencilerinden

Teskon Kongre ve Fuarýna

öðrenci konuklar 

Yüksekokulu, Balýkesir Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu öðrencileri öðretmenleri ile birlikte   
katýldý. Teskon 2005'i destekleyen otuzu aþkýn 
üniversiteden ise tanýnan kontenjanlarla 100'ü aþkýn 
akademisyenin katýlýmý saðlandý.

Teskon 2005'e teknik liseler ve meslek 
yüksekokullarýndan; Aliaða, Mimar Sinan, Ödemiþ 
Anadolu Teknik, Seferihisar, Gaziemir, Seyit Þanlý, 
Karþýyaka, Balýkesir 100. Yýl  Endüstri Meslek     
Lisesi, Buca Çok Amaçlý Çýraklýk Merkezi, Ege 
Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu, Dokuz Eylül 
Meslek Yüksekokulu, Balýkesir Astsubay Meslek 
Yüksek Okulu, Süleyman Demirel Üniversitesi  
Meslek Yüksekokulu, Balýkesir Gönen Meslek 

Teskon  2005'i Ýzmir ve ilçelerinden, 

Balýkesir, Manisa ve Isparta 

illerinden 12 Endüstri Meslek Lisesi 

ve 6 Meslek Yüksekokulundan 

toplam 1200  öðrenci ziyaret etti
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Teskon 2001'de 
gerçekleþtirilen 
“Tesisat Ýnsan  

ve Yaþam” 
Karikatür Sergisi 

ve    teskon 
2003'de 

gerçekleþtirilen 
“Üretimde 

Ýnsan” fotoðraf 
sergisi  küçük 

birer bölüm ile 
tekrar 

katýlýmcýlarla 
buluþtu.

Ýlk gün zarflarýnýn üzerinde 
Teskon amblemi, PTT'nin, 
Ýzfaþ'ýn ve Büyükþehir 
Belediyesinin amblem ve 
logolarý, PTT pulu ve PTT'nin 
Teskon 2005 için hazýrladýðý 
özel ilk gün damgasý   
bulunuyor. 

Teskon Pul sergisinin önemli bir 
bölümünü  1900 yýlýnda Paris'te 
düzenlenen EXPO fuarý 
belgeleri oluþturuyor. EXPO giriþ 
bileti, fuar için bastýrýlarak halka 
satýlan EXPO hisse senedi, 
birbirinden güzel EXPO 1900 
kartlarý, EXPO'yu bugünden 
Ýzmir'e taþýmýþ oldu. Ayrýca 

sergide yer alan  turizm, Türkiye ve doða pullarý da 
ilgiyle izlendi.

Bu yýl da filatelistlerin (pul koleksiyoncularýnýn) kongre 
katýlýmcýlarý ile buluþmasý hedeflendi. Kongre 
kapsamýnda yer alan karma pul sergisinin açýlýþýný Ýzmir 
Valisi Oðuz Kaðan Köksal ve Büyükþehir Belediye 
Baþkaný Aziz Kocaoðlu yaptý. 

Sergi kapsamýnda teskon 2005 onuruna ”Ýlk Gün Zarfý” 
hazýrlanarak, özel PTT damgasý ile kongre boyunca 
satýþa koleksiyonerlerin beðenisine sunuldu. 500 adet 
basýlan “Ýlk Gün Zarflarý” flatelistlerden büyük ilgi gördü. 

TESKON için ilk gün zarfý basýldý 

Karikatür ve fotoðraf sergileri

Ulusal Tesisat Mühendisliði 
Kongreleri her yýl farklý sosyal 
etkinliklere ev sahipliði 
yapýyor.
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VII. ULUSAL TESÝSAT MÜHENDÝSLÝÐÝ KONGRESÝ 

SONUÇ BÝLDÝRGESÝ (23-26 Kasým 2005)

VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Fuarý, meslektaþýmýz katýlmýþtýr.
kurumsallaþarak 12. yýlýný dolduran ve gelenekselleþen Kongremizde bölgemize yeni gelen doðal gaz ile ilgili 
özelliðiyle, 23-26 Kasým 2005 tarihleri arasýnda Makina “Sanayide ve Konutlarda Doðal Gaz Kullanýmý: 
Mühendisleri Odasý adýna Ýzmir Þubesi yürütücülüðünde Tasarým ve Uygulamalarý” semineri iki kez düzenlenmiþ 
Ýzmir'de düzenlenmiþtir. Kongre ile birlikte düzenlenen ve 13 bildiri sunulmuþ, 2 teknik gezi düzenlenmiþtir. Bu 
sergi bu yýl fuar konseptinde ÝZFAÞ A.Þ. tarafýndan çalýþmalar sonucunda oluþturulan Seminer Kitabý yayýn 
düzenlenmiþtir. Etkinlik, Kültürpark Uluslararasý Ýzmir dünyasýna kazandýrýlmýþ, düzenlenen seminerlere 115 
Fuar alanýnda bulunan 5 salonda ve 2 no'lu fuar holünde meslektaþýmýz katýlmýþtýr.
gerçekleþtirilmiþtir. Kongre 35 kurum ve kuruluþ tarafýn-

Kongremizde, ayrýca “Isýtma ve Soðutma Sistemlerinde 
dan desteklenmiþ, kongre boyunca iki ayrý  salonda ve 

Bireysel ve Merkezi Sistemlerin Analizi ve “Mekanik 
toplam 16 oturumda 40 adet bildiri sunulmuþtur. Kongre 

Tesisatlarda Deprem Güvenliði” 2 farklý konuda daha 
süresince 2 panel, 1 konferans, 4 seminer, 3 kurs, 3 

seminerler düzenlenmiþtir. Düzenlenen iki seminere 
sabah toplantýsý ve 1 forum gerçekleþtirilmiþ, kongre 

toplam 222 meslektaþýmýz katýlmýþtýr.
boyunca 2 teknik gezi yapýlmýþtýr. Kongre boyunca 

Seminerlerin yaný sýra Kongremizde 3 farklý konuda kurslar düzenlenen fuara, sektörde ürün ve hizmet üreten, 
gerçekleþtirilmiþtir. “Temel ve Uygulamalý Psikrometri”, temsilcilikleri ile birlikte 211 kuruluþ katýlmýþtýr. Kongreyi 
“Temiz Oda” ve “Sanayide Buhar Tesisatý” baþlýklarýnda 1460'ý kayýtlý delege olmak üzere, 3.000'i aþkýn 
düzenlenen bu kurslar meslektaþlarýmýz tarafýndan yoðun mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek 
ilgi görmüþ ve 77 üyemiz katýlmýþtýr.yüksek okulu ve meslek lisesi öðrencisi izlemiþ, fuar da 
Ülkemizin Avrupa Birliði müzakere süreçlerini yaþadýðý yaklaþýk 15.000'i aþkýn kiþi tarafýndan ziyaret edilmiþtir.
ve tesisat sektörünü ilgilendiren onlarca yasa, yönetme-Oturumlarda, tesisat mühendisliði alanýndaki bilimsel ve 
liðin yayýnlandýðý bu süreçte “AB Sürecinde Tesisat teknik geliþmeler ile AR-GE kapsamýnda sektörde yapýlan 
Mühendisliði Ýle Ýlgili Avrupa Birliði Standartlarý ve çalýþmalarýn tanýtýldýðý, sektörel yenilik, bilgi ve 
Türk Standartlarý” konulu bir konferans düzenlenmiþtir. deneyimlerin paylaþýldýðý özgün bildiriler sunulmuþtur.
Kongrede ayrýca “Mesleki Yetkinlik, Mesleki Panellerde ise, ülke ve Odamýz gündeminde önemli bir 
Tanýnýrlýlýk”, “Tesisat Alanýnda Ara Teknik Eleman yer tutan, baþta “Yetkili/Yetkin/Uzman Teknik Eleman 
Yetiþtirilmesi ve MÝEM Kurslarý”, “MMO'nun Tesisat Kanunu ve Mesleki Tanýnýrlýlýk” ve “AB Müzakere 
Alanýndaki Yayýn Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi” Süreçlerinde Tesisat Mühendisliðinin Durumu” 
konulu Düzenleme, Yürütme, Danýþmanlar Kurulu konularý tüm ayrýntýlarý ile ilgili bakanlýk, oda, dernek, 
Üyelerinin Panel Yöneticilerinin, Oturum Baþkanlarýnýn üniversite ve sektör temsilcilerince tartýþýlmýþ, görüþ ve 
katýlýmýyla sabah toplantýlarý düzenlenmiþtir.öneriler paylaþýlmýþtýr.
Kongre sonucunda aþaðýdaki konularýn kamuoyuna 

Ülkemizde ve özellikle Ege Bölgesi'nde zengin bir 
duyurulmasý karar altýna alýnmýþtýr.

potansiyele sahip olan jeotermal enerji konusunda 
l Bugün tamamlanan Kongremizde, daha önceki “Jeotermal Enerji-2005 ” baþlýklý ve geniþ kapsamlý bir 
kongrelerde de defalarca dile getirilen ve 17 Ekim 2005 seminer düzenlenmiþ, üç gün süren seminer kapsamýnda 
tarihinde Ýzmir'de meydana gelen deprem dizini 26 bildiri sunulmuþtur. Bu çalýþmalar sonucunda 
sonuçlarýndan da bir kez daha görüldüðü üzere, 4708 oluþturulan ve dört yüz sayfayý aþan Seminer Kitabý yayýn 
Sayýlý Yapý Denetim Kanunu'nun saðlýklý, güvenli, yapý dünyasýna kazandýrýlmýþ, düzenlenen seminere 90 
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ýsýtma, aydýnlatma, sýcak su eldesi ve yemek piþirme lüretimine iliþkin sorunlarý çözülemediði bir kez daha 
dahil olmak üzere enerjinin verimli kullanýmýna iliþkin ortaya çýkmýþtýr.
“Enerji Verimliliði Kanun Tasarýsý”nýn çok yönlü ve Bilim ve tekniðin gereklerine uygun, TMMOB'ne baðlý 
kapsayýcý olarak meslek odalarýna, üniversitelere ilgili meslek odalarýnýn görüþleri alýnarak hazýrlanacak 
uygulama süreçlerinde aktif rol vererek ivedilikle TBMM yeni bir Yapý Denetim Kanunu ivedilikle TBMM 
gündemine taþýnýp yasalaþtýrýlmasý gerekmektedir.gündemine taþýnmalýdýr.

l 1997 yýlýnda Ýklim Deðiþikliði Çerçeve Sözleþmesi Yapý Denetim Kanunu'nun temelini oluþturacak ve Kong-
(ÝDÇS) çerçevesinde Kyoto Protokolü, imza sahibi remiz panel oturumunda ele alýnan ve tüm hazýrlýklarý 
ülkelere sera gazý salýnýmlarýný kademeli olarak azaltma TMMOB tarafýndan tamamlanmýþ olan Yetkili / Yetkin 
yükümlülüðünü getirmiþtir. Bunun saðlanmasý için Uzman Teknik Eleman Kanunu da Yapý Denetim 
yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn öncelikli olarak Kanunu'na paralel olarak TBMM gündemine taþýnmalýdýr.
geliþtirilmesi gerekli görülmektedir.

l Depremlerde kayýplarýn % 80'e varan kýsmý, taþýyýcý 
AB Komisyonu “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý Beyaz sistemlerin gördüðü zarara baðlý olarak tesisatlarda oluþan 
Bildirisi”ni ve 2001/77/EC sayýlý direktifini yayýnlamýþ ve hasarlar sebebiyle meydana gelmektedir. Taþýyýcý sistemin 
sonuç olarak 2020 yýlýna kadar genel enerji tüketimi içinde yýkýcý nitelikte hasar görmemesi durumunda yangýn koru-
yenilenebilir enerji payýnýn %12'ye ulaþmasýný hedeflemiþtir.ma sistemi, havalandýrma sistemleri, duman tahliye faný, 

acil durum jeneratörü vb. birçok tesisat donanýmýnýn, Söz konusu ÝDÇS'ye ülkemizin katýlýmý 21 Ekim 2003 
deprem sonrasý kesinlikle çalýþýr durumda olmasý gerekir. tarihinde gerçekleþtirilmiþtir.
Ayrýca mekanik tesisatýn ve ekipmanlarýnýn bu durumda AB müzakere sürecinde sunulan ulusal programýn 14. 
çevreye hasar vermemesi ve tehlike yaratmamasý gerekir. bölümünde “enerji alanlarýndaki öncelikler listesinde 
Aksi takdirde can ve mal kaybýnýn önüne geçilmesi yenilenebilir enerji kaynaklarýndan saðlanan enerji 
olanaksýzdýr. üretiminin arttýrýlmasý kýsa vadeli öncelikler” arasýnda 
Uluslararasý standartlar uyarýnca ülkemizde tüm yer almaktadýr.
tesisatlarda sismik koruma yapýlmasý bir lüks deðil, Ülkemizi de baðlayan mevcut uluslararasý anlaþmalara ve 
olmazsa olmaz bir koþuldur . Bu standartlara göre inþa ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarý açýsýndan son dere-
edilecek binalarýn bulunduðu bölge, arazi þartlarý, bina ce zengin potansiyele sahip olmasýna raðmen yenilenebilir 
yüksekliði ve tesisatlarýn konumu, binanýn ve enerji kaynaklarýnýn kullaným oraný oldukça düþüktür.
ekipmanlarýn önem faktörü vb. birçok bilgiye göre 

Yerli ve yenilenebilir kaynaklarýmýzýn (jeotermal, güneþ, belirlenen deprem yüklerine göre tesisatlarýn korumasý 
rüzgar vb.) etkin ve yaygýn kullanýmýnýn arttýrýlmasý yapýlmalýdýr. Ülkemizde de artýk tüm binalarýn bu bilinçle 
amacýyla 10.05.2005 tarihinde kabul edilen 5346 sayýlý inþa edilmesi gerekliliði vurgulanmýþtýr.
kanun (Yenilenebilir Eneri Kaynaklarýnýn Elektrik Üretimi 

l Ülkemizde hastanelerde baþta ameliyathaneler olmak Amaçlý Kullanýmý Kanunu) ile atýlan adýmýn daha da 
üzere diðer ünitelerde hijyene iliþkin uygulamalarda “can geliþtirilerek ve yönetmeliklerinin bu anlayýþ ve hedefler 
alýcý” sorunlarýn yaþandýðý bilinmektedir. doðrultusunda hazýrlanmasý ve uygulanmasý gerektiði 
Standartlara uygun hijyenik klima ve havalandýrmanýn vurgulanmýþtýr.
olmadýðý yerde hijyenik ortam oluþturulamaz. Ülkemizde toplam iþ gücünün yaklaþýk üçte birinin tarým 
Tam bir uzmanlýk alaný oluþturan temiz oda, hijyenik sektöründe yer aldýðý ve bu sektörde maliyete etki eden 
klima ve havalandýrma sistemi tasarým ve uygulamalarýna girdilerden en önemlililerinden birinin de enerji olduðu 
iliþkin uluslararasý standartlarýn ulusal standartlara göz önüne alýnarak, zengin potansiyele sahip ve 
dönüþtürülüp ivedilikle ülkemiz genelinde uygulamaya çoðunluðu kýrsal kesimde bulunan düþük sýcaklýklý 
geçirilmesi ve denetimin sürekli gerçekleþtirilmesi jeotermal kaynaklarýn sera ýsýtýlmasýnda, tarýmsal 
gerekmektedir. ürünlerin kurutulmasýnda ve kanatlý hayvan ve balýk 

üretiminde etkin ve yaygýn kullanýmýný teþvik edici Bu konuda Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý 
uygulamalara yer verilmesi ayrýca iþaret edilmiþtir.ve TSE'nin zaman geçirmeden koordinasyon içinde, üni-

versitelerimizin ve meslek odalarýnýn, ilgili sektör dernek- Tüm bu önermeleri kapsayacak ve jeotermal sahalarýmýzý 
lerinin katký ve katýlýmýyla ulusal standart ve yönetmelik- korumayý ve geliþtirmeyi saðlayacak þekilde 1998 
lerin hazýrlýðýný tamamlamasý gerektiði vurgulanmýþtýr. yýlýndan buyana gündemde olan “Jeotermal Enerji ve 

Mineralli Sular Kanun Tasarýsýnýn”da katýlýmcý ve þeffaf l AB ülkelerinde 1990'lý yýllarýn baþýndan bugüne kadar 
bir anlayýþla kamu yararý esas alýnarak hazýrlanmasý ve yapýlan çok yönlü çalýþmalar sonucunda yapýlar için 

2 yasalaþmasý talep edilmiþtir.ortalama 200 kWh/m yýl olan enerji gereksinimi 100 
2kWh/m yýl seviyelerine indirilebilmiþtir. l Binalarýn Yangýndan Korunmasý hakkýnda yönetmeliðin 

geçici 1. maddesinde belirtilen can ve mal güvenliði “En ucuz enerjinin tasarruf edilen enerji olduðu” 
açýsýndan yüksek risk grubunda yer alan kamuoyuna açýk bilinciyle sanayi tesisleri baþta olmak üzere konutlarda 
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AR-GE çalýþmalarýna ayrýlan payýn GSYÝH'nin % 0.8 lbinalarda (kafeterya, restoran, okul, hastane, otel, çarþý, 
oranýnda olduðu kayýt altýna alýnmýþtýr. Makina imalat tiyatro, sinema, iþ yerleri vb.) yangýna karþý önlemlerin 
sektörümüzde olduðu gibi tesisat sektöründe de ürün alýnmasý ve denetimine yönelik belirtilen üç yýllýk süre 26 
bazýnda ihracatýn ithalatý karþýlama oraný % 30 Temmuz 2005 tarihinde dolmuþtur.
seviyesindedir. Katma deðeri yüksek ürünlerin üretilmesi Ancak daha önceki kongrelerimizde de vurgulamamýza 
ve ithalata baðýmlýlýðý azaltmak amacýyla 2010 yýlýna ve sürenin dolmuþ olmasýna raðmen bugüne dek merkezi 
kadar, Hükümet tarafýndan GSYÝH'den AR-GE'ye ayrýlan ve yerel yönetimler tarafýndan etkin ve yaygýn uygulama 
payýn % 2 oranýna ulaþtýrýlacaðý belirtilen gecikmiþ iddialý gerçekleþtirilmemiþtir.
hedefin yaþam bulmasý için þimdiden bütçeden gerekli 

Yönetmelikte yer alan önlemlerin ve denetimlerin ancak payýn ayrýlmasý gerekmektedir.
yangýn güvenliði konusunda uzman makina, elektrik 

l Odamýz 1998 yýlýndan bugüne Meslek Ýçi Eðitim Mer-mühendisleri ve mimarlarý içinde bulunduran heyetler 
kezi (MÝEM) kanalý ile Mekanik Tesisat Mühendisliðine tarafýndan yapýlabileceði belirtilmiþtir.
iliþkin Isý Yalýtýmý, Sýhhi Tesisat, Soðutma Tesisatý, Kýzgýn 

Odalarýmýzýn, üniversitelerimizin ve sektör derneklerinin 
Sulu, Kýzgýn Yaðlý, Buharlý Isýtma Sistemleri, Klima Tesisatý, 

bu alanda yapýlacak olan eðitim ve denetim çalýþmalarýna 
Havalandýrma Tesisatý, Basýnçlý Hava Tesisatý, Otomatik destek verme çaðrýlarý da yýllardýr yanýtsýz býrakýlmaktadýr.
Kontrol Tesisatý, Yangýn Tesisatý, LPG Tesisatý, Doðalgaz 

Kongrede, yönetmeliðin AB mevzuatýna uygun olarak Tesisatý, Sanayi Tipi Çamaþýrhane Tesisatý, Sanayi Tipi 
gözden geçirilmesi, merkezi ve yerel yönetimlerin yangýn Mutfak Tesisatý, Havuz Tesisatý, Arýtma Tesisatý konula-
güvenliðinin saðlanmasý için uygulama yönünde rýnda eðitimler vermektedir. Uzmanlýk ve Belgelendirme 
çalýþmalar gerçekleþtirmeleri konusunda duyarlý Yönetmeliði ile Mekanik Tesisat Uzmanlýk Belgelendirme 
olmalarýna iliþkin çaðrý bir kez daha yinelenmiþtir.

Yönetmeliði kapsamýnda sürdürülen kurslar ülke genelin-
l Doðal gaz sektöründe daðýtým/iletim ve tesisat de 49 noktada gerçekleþtirilmektedir. Odamýzýn Personel 
uygulamalarýnda polietilen ve çelik boru kaynakçýlýðý, Belgelendirme Kuruluþu olmasý ve tüm bu çalýþmalarýný 
doðal gaz tesisatý konularýnda gereksinim duyulan ara kurumsallaþtýrmaya yönelik çabalar desteklenmelidir.
teknik eleman kurslarýnýn Makina Mühendisleri Odasý Odamýzýn bu çalýþmalarý gözetilerek tesisat mühendisliði 
öncülüðünde Çýraklýk Eðitim Merkezlerinin alt yapý özelinde olduðu gibi ve mühendislik genelinde mesleki 
olanaklarý da gözetilerek Milli Eðitim Bakanlýðý Ýl 

ünvanlarýn kullanýlmasý, davranýþ kodlarýnýn düzenlenmesi 
Müdürlükleri ile birlikte iþbirliði içerisinde 

ve bu kodlara uyumun saðlanmasý, eðitim ve meslek içi 
gerçekleþtirilmesinin önemi vurgulanmýþtýr. Endüstriyel 

eðitimin süre/içerik/kapsa /þekil/sertifika/ akreditasyon 
tesislerde doðal gaz dönüþümlerine iliþkin 

esaslarýnýn oluþturulmasý gibi yasal düzenlemeler yapýl-
meslektaþlarýmýzýn ve ara teknik elemanlara yönelik 

masý gerekmektedir. Bu düzenlemelerde meslek odala-
meslek içi eðitimlere aðýrlýk verilmelidir.

rýnýn yetki ve sorumluluðu AB düzeyine getirilmelidir.
Kentsel doðal gaz daðýtým uygulamalarýnda her kent için 

l Odamýzýn tesisat alanýndaki mevcut yayýnlarýnýn ayrý þartname yerine ülke genelinde geçerli olacak daðý-
nitelik ve nicelik açýsýndan daha da geliþtirilmesi için tým þebekesi, servis hatlarý ve iç tesisat yapým þartname-
sektörde faaliyet gösteren uygulamacýlarýn ve lerinin, Odamýz görüþ ve önerilerine yer verilerek EPDK 
akademisyelerin katký ve katýlýmlarýnýn önemi iþaret tarafýndan yürürlüðe geçirilmesi saðlanmalýdýr.
edilmiþ, mevcut kitaplarýn 4 yýllýk periyotlarda gözden 

5015 Sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu ve baðlý ikincil 
geçirilerek geliþtirilmesi, sektörde dil birliðinin saðlanmasý 

mevzuatta petrol dolum, depolama, daðýtým ve iletim 
amacýyla Tesisat Mühendisliði Teknik Terimler 

hatlarýna iliþkin standartlar belirlenerek yer verilmeli ve 
Sözlüðünün hazýrlanmasý, meslektaþlarýmýza iliþkin 

uygulanmalýdýr. Sektöre yönelik eðitim ve denetim 
yayýnlarýn yaný sýra ara teknik elemanlara yönelik 

çalýþmalarýnda Odamýza etkin rol verilmelidir.
yayýnlara da gereksinim olduðu ve bu konulardaki 

? 5307 Sayýlý Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazlarý Kanunu çalýþmalarýn Odamýz koordinasyonunda 
2.03.2005 tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Ülkemizde gerçekleþtirilmesi gerektiði belirtilmiþtir.
yaygýn olarak dökmegaz, tüpgaz, ve otogaz þekli ile 

VII. Ulusal Tesisat Mühendisliði Kongresinin niteliði ve 
kullanýlan sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazlarýnýn güvenli ve 

niceliðiyle çaðdaþ, demokratik, sanayileþen, üreten bir 
ekonomik olarak kullanýcýlara sunumunu amaçlayan 

Türkiye yaratýlmasý sürecine katkýda bulunacaðý inancýyla 
kanun ile LPG sektöründe görev yapan tüm personelin 

yukarýdaki istemlerimizin yaþama geçirilmesinin takipçisi sürekli eðitimi ve belgelendirilmesi TMMOB'a baðlý 
olacaðýmýzý ve ayný anlayýþ ile iki yýllýk periyodlarda ulusal meslek odasý tarafýndan gerçekleþtirilmesi hüküm altýna 
ve uluslararasý katýlýmýn daha da artýrýlarak VIII. Ulusal alýnmýþtýr. Eðitim ve belgelendirme yönetmeliðinin 
Tesisat Mühendisliði Kongresi ve Fuarý'nýn uzmanlýk alanýmýz kapsamýnda meslek odamýza etkin ve 
gerçekleþtirilmesi gerektiðini bildiririz.aktif rol vererek EPDK tarafýndan ivedilikle yayýnlanmasý 

talep edilmiþtir. TMMOB

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASIl9 Kasým 2005 tarihli AB ilerleme raporunda ülkemizde 
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