IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ/ teskon 2009
SONUÇ BİLDİRGESİ
16. yılını dolduran IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 6-9 Mayıs 2009 tarihleri
arasında Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde İzmir‘de
düzenlenmiştir. Kongre ile birlikte paralel tasarlanan TESKON+SODEX fuarı da Hannover
Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar
etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde bulunan 9 salon ve
1600 m2 ‘lik fuar alanında gerçekleştirilmiştir. Kongre 12 kurum ve kuruluş 9 Üniversite
tarafından desteklenmiş olup, kongre boyunca toplam 45 oturumda 127 adet bildiri
sunulmuştur.
Kongre sırasında toplam 5 sempozyum, 11 seminer, 15 kurs, 1 panel ve 3 sabah toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarına ise, sektörde
ürün ve hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 152 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 1367‘si
kayıtlı delege olmak üzere, 2800‘i aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite,
meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi izlerken, fuar 6500‘i aşkın kişi tarafından
ziyaret edilmiştir.
Sunum, tartışma ve eğitim platformları şeklinde tasarlanan oturumlarda, tesisat mühendisliği
alanındaki temel bilimsel, teknolojik gelişmeler ile AR-GE kapsamında sektörde yapılan
çalışmaların tanıtıldığı, sektörel bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulmuştur.
Temel araştırma oturumlarında tesisat mühendisliği veya ilgili alanlarda uluslararası ölçekte
yenilik getiren teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken, teknolojik
araştırma oturumları ile sempozyumlarda yine uluslararası ölçekte yapılmış araştırmalar
sunulmuştur. Sempozyum konu başlıklarımız "Bina Fiziği", " Isıl Konfor", "İç Hava
Kalitesi","Binalarda Enerji Performansı" ve "Soğutma Teknolojileri"dir.
Ülkemizde ve özellikle Ege Bölgesi‘nde zengin bir potansiyele sahip olan jeotermal enerji
konusunda ayrıca "Jeotermal Enerji" başlıklı iki gün süren bir seminer düzenlenmiş olup bu
kapsamda 23 bildiri sunulmuştur. Kongremizde İzmir‘e yeni gelen doğal gaz ile ilgili de
"Doğal Gazda Enerji Performansı" semineri düzenlenmiş olup, bu kapsamda da 13 bildiri
sunulmuştur.
Yukarıda belirtilen ve kongre boyunca süren seminerlere ilaveten, daha küçük zaman
dilimlerinde gerçekleştirilen seminerler ise, "Yüksek Yapılar", "Yağışın Toplanması ile
Gri Atık Suyun Değerlendirilmesindeki Temel Planlamalar", "Hastanelerde
İklimlendirme ve Havalandırma", "Soğutma Suyu ve Ters Ozmoz Tekniği", "Bina
Otomasyon Yönetim Sistemleri - Değişen Enerji Politikalarına Yönelik Uygulama
Teknikleri ve Zorunlulukları", "Yeşil Bina", "Pompalar ve Sistem Verimliliği",
"Tesisatlarda Su Darbeleri ve Boru Hatları", "Sözlü İletişim" - Diyalog Yönetimi +
Sözsüz İletişim Bedenimizin Dili" başlıkları ele alınmıştır.
IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi-teskon 2009, kapsamında düzenlenen 15 kursta
"Temel Sıhhi Tesisat Teknolojisi", "Yangın Söndürme Sistemleri", "Nemlendirme
Teknolojisi ve Uygulamalar", "İklimlendirmenin Temel Prensipleri ve İç Hava
Kalitesi", "Sanayide Enerji Tasarrufu Yöntemleri", "Pompa Dizaynı", "Kalorifer
Tesisatı Hesabı ve Uygulamalı Örnek", "Doğal Gaz Uygulamaları", "Temel ve
Uygulamalı Psikrometri", "Şantiye Kuruluşu", "Test Yıkama ve Devreye Alma

İşlemleri" ve "Kurutmanın Temelleri ve Endüstriyel Kurutucular" konuları ele
alınmıştır.
Kongrede gerçekleştirilen tek panelde ise, ülke gündeminde önemli bir yer tutan,
"Türkiye‘de Enerji ve Geleceği, Enerji Verimliliği Yasa ve Yönetmelikleri" başlığında
ilgili konular ayrıntıları ile bakanlık, oda, üniversite ve sektör temsilcileri paydaşlarınca
tartışılmış olup somut görüş ve öneriler üretilmiştir.
Kongre kapsamında düzenlenmesi geleneksel hale gelen sabah kahvaltısı toplantılarının
ilkinde "Binalarda Enerji Performansı Üzerine Yasal Düzenlemeler" başlığı altında ilgili
konular ve olası işbirlikleri tartışılırken; ikincisinde ise, "Kamu Yatırımlarında
Projelendirme, Uygulama, İşletmeye Alma, İşletme Sorunları ve Öneriler" adıyla
yapılmıştır. Sabah toplantılarının üçüncüsünde "Rehva-Clima 2010" konusu ele alınmıştır.
Bu toplantılara başta Kongremizin Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar Kurulu Üyeleri
olmak üzere, Panel Yöneticilerimiz, Oturum Başkanlarımız ile sektör dernekleri temsilcileri
etkin bir katılım gerçekleştirmişlerdir.
Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulması karar altına alınmıştır.
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5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu yürürlüğe girmesi ve buna bağlı olarak
yürütülen ikincil mevzuat çalışmaları katılımcılar tarafından olumlu olarak
değerlendirilmiştir. Enerji verimliliği mevzuatına ilişkin olarak;
Enerji verimliliği mevzuatı hazırlık çalışmaları sırasında ilgili bakanlıkların meslek
odaları ve sektör temsilcileri ile temas kurmaları, görüş ve önerilerini alıp
değerlendirmeleri yöntemi başarılı bulunmuş, bu işbirliğinin mevzuatın uygulama
aşamasında da sürdürülmesi önerilmiştir.
Mevzuat çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması, özellikle binaların enerji
performansını değerlendirme metodunun belirlenmesi konusunda geç kalındığı diler
getirilmiş, bu metodun bir an önce belirlenerek uygulamaya geçilmesi önerilmiştir.
Odamız tarafından hazırlanarak 2008 Haziran ayında Bayındırlık Bakanlığı
yetkililerine teslim edilen KEP-SDM (konutlarda enerji performansı-standart
değerlendirme metodu) ne şekilde değerlendirileceği konusuna Odamıza bilgi
verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Binaların enerji performansının değerlendirilmesi konusunda ülkemizde önemli bir
teknik veri tabanı ve alt yapı eksikliği bulunduğu dile getirilmiş, bu eksikliklerin
giderilmesi konusunda çalışmaların bir an önce başlatılması önerilmiştir. Bu konuda
Şehirlerimizin aylık ortalama su sıcaklıkları, ısıtma, soğutma cihaz ve ekipmanları
verimlilik değerleri ile binalarda kullanılan yapı elemanlarının ısı iletim katsayılarının
akredite edilmiş laboratuarlarca test edilip belgelendirilmesi, konutlarda birim alan
başına aylık ortalama aydınlatma değerlerinin belirlenmesi vb. çalışmalar bir an önce
gerçekleştirilmelidir.
Binalarda enerji performansı yönetmeliğinde önemli eksikliklerin yer aldığı dile
getirilmiş, bu eksikliklerin giderilmesi konusunda meslek odalarının görüşleri alınarak
gerekli düzeltmelerin yapılması önerilmiştir. Bu bağlamda mevcut binaların enerji
kimlik belgelerinin tanziminin Enerji Verimliliği Şirketleri yerine Odamızca
uzmanlığı belgelendirilmiş tesisat mühendislerince yerine getirilmesine yönelik
düzenlemeye ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmalıdır.
Mevzuatın uygulama aşamasında zorluklara dikkat çekilerek yönetmeliğin
uygulanabilir kılınması amacıyla enerji verimliliği denetim çalışmaları konusunda
uzman kadrolarından ve yurt genelinde örgütlü yapısından yaralanmak amacıyla,
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Odamızın da denetim mekanizmaları içinde yer alması sağlanmalıdır. Bu konuda yapı
denetim mevzuatında olduğu şekilde yanlış bir uygulamaya gidilmesi özellikle
vurgulanmıştır.
Üniversitelerin sanayinin ihtiyaç duyduğu konularda araştırmalara ve özellikle
lisansüstü tezlere yönlenmesinin önemi işaret edilerek bu çalışmalara hem kamu hem
de özel sektör tarafından destek verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Büyük bir bölümü deprem bölgesinde yer alan ülkemizde mevcut yasal mevzuatlarla
düzenlenmiş bulunan yapı üretim ve denetim süreci halihazırda sağlıklı, güvenli ve
çağdaş yapılar yapılmasını sağlamamaktadır. Planlama, tasarım, üretim ve denetim
süreçlerinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmakta olup, meslek odalarının da
sürece daha etkin katılımını sağlayacak yeni bir tasarım, üretim ve denetim süreci
modelinin yaratılması gerektiği önemle vurgulanmış ve 4708 Sayılı Yapı Denetim
Kanunu ile 3194 Sayılı İmar Kanunu ve bağlı ikincil mevzuatın bu model esas
alınarak yeniden düzenlenmesi önerilmiştir.
Ameliyathanelerin hijyenik klima ve havalandırma tesisatları ile ilgili olarak odamız
adına yayımlanmış olan Hastane Hijyenik Alanlarının Klima ve Havalandırma Tesisat
Proje Hazırlama Easasları‘nın ülkemizde hijyenik klima ve havalandırma tesisatı
standartı olarak yayımlanması, Bu esasların Sağlık Bakanlığınca tüm yurtta
hastanelerin hijyenik alanlarının klima ve havalandırma tesisatları konusunda proje
hazırlama, uygulama, teslim alma ve periyodik bakım esasları olarak kabul edilmesi
bu tür tesisatların uzman tesisat mühendislerince hazırlanması ve odamız tarfından
denetlenmesi konusunda ilgili yönetmeliklerde değişikliğe gidilmesi dile getirilmiş,
Odamızca bu konuda gerek TSE, gerekse Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle ilişkiye
geçilmesi önerisinde bulunulmuştur.
Ülkemizde özellikle insanların toplu olarak bulundukları mekanlarda ısıl konfor ve iç
hava kalitesi konusunda zorunlu yasal düzenlemeler konusunda çalışmalar yapılması
gereklidir. Bu başlık altında yapılacak çalışmalarda özellikle okul binalarına özel
önem verilmelidir.
Kamu İhale Kanunun ve ikincil mevzuatın özellikle kamu yatırımlarında sağlıklı
konforlu ve teknik şartnamelere uygun yapıların yapılmasını sağlamaktan çok uzak
olduğu dile getirilmiş, bu konuda; proje yapım şartnamelerinin hazırlanması, proje
müelliflerin uygulama sonunda ve sonrasında da sorumluluğunun devam etmesi, aşırı
fiyat kırımlarının önlenmesi konusunda kaliteli malzeme kullanımı ve yapımlarının
sağlanması amacıyla projelerin gerçekçi bedellerle ihale edilmesi, en düşün teklif
yerine kalite fiyat analizinin yapılarak değerlendirme yapılması, Yapım aşamasında
görev alan proje müellifi, yapımcı, kontrol ve danışman tüm kişi ve kurumların
sorumluluklarının temin edilebilmesi amacıyla mesleki sigorta kavramının hayata
geçirilmesi dile getirilmiştir.
Odaların meslek içi eğitim hizmetleri çok önemsenmesi gereken bir çalışma alanıdır.
Makina Mühendisleri Odasının kurumsallaştırmış olduğu bu yapının geliştirilerek,
Enstitü yapısına kavuşturulmasının zorunlu hale geldiği bildirilmiştir.
Odamızın bünyesinde ve Tesisat Sektöründe gerçekleştirilen kongre, sempozyum,
seminer, kurs vb. etkinliklerine "Sürekli Mesleki Eğitim Kredilendirme Sistemi" nin
yaygınlaştırılarak üyelerimizin uzmanlıklarının ve mesleki gelişimlerinin
sürdürülebilmesinin sağlanması vurgulanmıştır.
Büyüklüğü itibariyle, Tesisat Mühendisliği alanında en büyük uluslararası bir toplantı
olan Clima 2010‘nun TTMD tarafından Ülkemize kazandırılmış olduğu, olumlu
bulunmuş, ülkemizdeki tesisat sektörünün tüm bileşenleriyle toplantıda temsili
konusunda meslek örgütlerinin, sektör derneklerinin, sektörde yer alan firmaların
destek vermesi dile getirilmiştir.
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IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sodex Fuarı‘nın niteliği ve niceliğiyle
çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı
inancı ile yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olunarak ve aynı
anlayış ile iki yıllık periyotlarda, ulusal ve uluslararası katılımın daha da arttırılarak,
X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı‘nın gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
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