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AMAÇ

2017 TESKON kongre temasını “Bütünleşik Performans” 
olarak belirlemiştir. Disiplinlerarası uyumlu işbirliklerini öne 
çıkaracak olan bu vurgunun özellikle uluslararası arenada 
yapım sektörünün başarısına ışık tutması beklenmektedir. 
İçinde yaşadığımız yapılı çevrenin kalitesi, yapım sektöründe 
ciddi süre ve maliyet kısıtları altında faaliyet gösteren 
bütün paydaşların hangi disiplinden gelirlerse gelsinler 
birlikte uyum içerisinde çalışabilmeleriyle doğrudan 
ilişkilidir. Kongre, yapı üretim süreçlerinin disiplinlerarası 
işbirliği çerçevesinde yeniden düşünülmesi için bir zemin 
oluşturmuştur. 

Mimarlık disiplini bünyesinde “Bütünleşik Tasarım” özellikle 
yapı fiziği alanı ile ilişkili olanlar için son yıllarda giderek 
önem kazanan bir konu olmuştur. Gelişen Yapı Bilgi 
Modelleme (YBM – “BIM”) sistemleri ile disiplinlerarası 
birlikteişlerlik problemlerinin çözümüne kısmi de olsa 
önemli katkılar yapılmıştır. Mimarların çalışmalarını henüz 
tasarım aşamasında mühendisler ve danışmanlarla sayısal 
ortamlarda paylaşabilmesi ile ekip halinde düşünmenin 
önü açılmaktadır. Böylece ancak şantiyede kendini 
gösteren, çözümü maliyetli veya imkansız sorunlar, henüz 
tasarım aşamasındayken mimar ve mühendislerin işbirliği 
ile giderilebilmektedir. Sempozyum, yüksek başarımlı 
binalar için bütünleşik tasarımın önemini vurgulamayı ve 
ülkemizdeki üretim süreçlerinde yaşanan ve yaşanacak 
olan değişimleri ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu 
doğrultuda sadece yazarların kendi özgün araştırmalarını 
tanıtan bildirileri biraraya getirecektir. 

KONULAR

∞ Yapı Bilgi Modelleme
∞ Binalarda başarım değerlendirmesi
∞ Benzetim modelleri
∞ Eniyileme yöntemleri
∞ Sürdürülebilir tasarım araçları 
∞ Pasif sistemlerin başarıma etkileri
∞ Yapı kabuğu
∞ Standartlar ve yönetmelikler 



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.

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.

Doç. Dr. Mustafa Emre İlal
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Bölümü
Gülbahçe - Urla 35430 İZMİR
Tel: (0232) 750 70 95
e-posta: emreilal@iyte.edu.tr



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
http://teskon.mmo.org.tr • e-posta: teskon@mmo.org.tr 
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