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AMAÇ

Çok çeşitli teknolojiler ve sistemler vasıtasıyla günümüzde 
yaygın olarak kullanılan iklimlendirme sistemlerinin amacı 
bu ortamı kullanan insanlara kabul edilebilir kalitede 
konforlu ve temiz iç ortam havası hazırlamaktır. 
Bu amaçlar gerçekleştirilirken enerji tüketiminin minimum 
olmasına da dikkat edilmelidir. İklimlendirme işlemi 
yapılacak bir hacim için uygun sistemin seçimi, sistemin 
ekonomikliği ve güvenilirliğinin yanında hacimde çalışan, 
ikamet eden veya muhtelif vasıtalarda seyahat edenler 
için ısıl konforun ve temiz bir ortam havasının sağlanması 
da konuyla ilgili mühendislerin ilgi alanına girmektedir. 
Isıl konfor “ısıl çevreden memnun olunan düşünce hali” 
olarak tanımlanmaktadır ve çalışılan ortamın ısıl koşulları 
insan verimliliğini etkilediği için ısıl konfor ergonominin 
bir konusu olarak da ele alınmakta ve incelenmektedir. 
Konforlu olmayan bir ortamda ikamet eden veya çalışan 
bir insan üzerindeki pozitif veya negatif ısıl yük, dikkatin 
dağılmasına ve neticesinde performansın düşmesine 
sebep olabilmektedir. Tüm bu yönüyle düşünüldüğünde 
ısıl konfor ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörü için 
son derece önemli bir konudur ve detayları ile tartışılması 
önem arz etmektedir. Konu ile ilgili akademisyenleri ve 
sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturarak güncel 
araştırma sonuçlarının tartışılacağı, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin paylaşılacağı sempozyuma tüm araştırmacıları 
çalışmaları ile katkıda bulunmaya davet ediyoruz. 

KONULAR

∞ Isıl Konfor Modelleri
•	 CFD	Analizleri	ile	Isıl	Konfor
•	 Isıl	Konfor	ve	Verimlilik
•	 Isıl	Konfor	ve	İnsan	Sağlığı
•	 Taşıtlarda	Isıl	Konfor
•	 Isıl	Konfor	ve	İç	Hava	Kalitesi
•	 Isı	Geri	Kazanım	Cihazları	ve	Isıl	Konfor
•	 Isıl	Konfor	ve	Otomasyon
•	 Isıl	Konfor	ve	Enerji	Verimliliği
•	 İklimlendirme	Sistem	ve	Aparatlarının	Isıl	Konfora	Etkisi
•	 Okullarda	Isıl	Konfor
•	 Isıl	Konfor	ve	Mimari	Tasarım
•	 Isıl	Konfor	ve	Tekstil
•	 Yapı	Fiziği	ve	Isıl	Konfor



BİLDİRİLERİN YAYIMLANMASI

SEMPOZYUM YÖNETİCİSİ

SEMPOZYUM HAKKINDA

Sempozyumun	düzenlenmesi	ve	önerilen	bildirilerin	
değerlendirilmesiyle ilgili bilgiler http://teskon.mmo.org.tr 
sitesindeki “dökümanlar“ bölümünde yer almaktadır. 
Bildiri gönderimlerini ve takibini 
http://omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapabilirsiniz.

Hakemler	ve	Kongre	Bilim	Grubu	değerlendirmelerinden	
sonra sunum için kabul edilen bildiriler Kongre Bildiriler 
Kitabında	ve	sonrasında	MMO	Tesisat	Mühendisliği	
dergisinde yayımlanmaktadır.

Doç. Dr. İbrahim Atmaca
Akdeniz	Üniversitesi
Mühendislik akültesi
Makine	Mühendisliği	Bölümü,	ANTALYA
Tel: (0242) 310 63 37 
e-posta: atmaca@akdeniz.edu.tr 

KONGRE SEKRETERİ

Sungu Köksalözkan 
MMO	Tepekule	Kongre	ve	Sergi	Merkezi
Anadolu	Cad.	No:	40	K:	M2	35010	Bayraklı	-	İZMİR
Tel:	(0232)	462	33	33	/	152	-	121 
Faks:	(0232)	462	43	77	-	486	20	60
http://teskon.mmo.org.tr	•	e-posta:	teskon@mmo.org.tr

DESTEK

Kongre’de bildiri sunan akademisyenler ve diğer kamu 
çalışanlarının ulaşım ve konaklama giderleri ile
bildiri sunan tüm katılımcıların kongre delege katılım 
giderleri	Kongre	Organizasyonu	tarafından	karşılanmaktadır.



BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHLERİ

10	Ekim	2016
Bildiri özetlerinin kongre 
sekretaryasına gönderilmesi

7 Kasım 2016
Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve 
yazarlarına sonucun iletilmesi

16	Ocak	2017
Tam metin bildirilerinin
kongre sekretaryasına gönderilmesi

6 Şubat 2017
Bildirilerin değerlendirilmesi ve 
yazarlara sonucun iletilmesi

Not:	Yukarıda	belirtilenler	son	gün	tarihleridir.	Bildiri	gönderimlerini	

ve takibini http://omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapabilirsiniz.

İLETİŞİM

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
MMO	Tepekule	Kongre	ve	Sergi	Merkezi

Anadolu	Cad.	No:	40	K:	M2	35010	Bayraklı	-	İZMİR
Tel:	(0232)	462	33	33	/	152	-	121 

Faks:	(0232)	462	43	77	-	486	20	60
http://teskon.mmo.org.tr	•	e-posta:	teskon@mmo.org.tr 

/mmoteskon


