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24 ETKİNLİK

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ 
KONGRESİ 17-20 NİSAN 2015 TARİHLERİ 

ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TESKON 2019 kapsamında hakem incelemesinden geçirilen top-
lam 189 adet tam metin bildiri, 5 ayrı salonda paralel olarak dü-
zenlenen 61 oturumda sunuldu. Kongre kapsamında birçok semi-
nerin yanı sıra çeşitli başlıklarda kurslar ve paneller de düzenlendi. 
Kongre ile birlikte eşzamanlı düzenlenen Teskon+Sodex Fuarı ise 
tesisat alanında ürün ve hizmet üreten önemli firmaları bir araya 
getirdi.

Wheel Chair Dance Project Tekerlekli Sandalye Dans Ekibi’nin gös-
terisi ile başlayan kongrenin açılış konuşmaları, MMO İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yaşartekin, Kongre Yürütme Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör, Hannover Messe Fuarcılık A.Ş. 
Sodeks Fuarları Direktörü Toros Utku, Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, MMO Başkanı Yunus 
Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafın-
dan yapıldı.

MMO Başkanı Yunus Yener açılışta kısaca şöyle konuştu:

Her defasında gelişerek, büyüyerek akademik yapıların ve tesisat 
sektörünün bilgi ve teknoloji paylaşım merkezine dönüşen Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongreleri meslektaş birlikteliğinin, öğren-
mek ve öğretmek isteyen meslektaşların heyecanının zirvesi ol-
muştur. Kongremizin süreklilik içinde ulaştığı dev boyutu sizlerle 
paylaşmaktan dolayı mutluyuz.

26 yıldan bu yana tesisat mühendisliği alanındaki bütün gelişme-
leri ele alan kongremiz, bu kez de kapsamlı programı ile kendisini 
yine daha aşmış bulunuyor. Bu nedenle başlangıcından bugüne 
bu kongrede emek ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor, 
emeklerine sağlık diyorum.

Bildiğimiz üzere kongremizin ana teması “Mekanik Tesisatta Ger-
çekler ve Gelecek” olarak belirlendi. Mekanik tesisat alanında 
bugüne kadar yapılan tasarımlar ve uygulamalar arasında ciddi 
çelişkiler olduğu gerçekliğini, bu alanda çalışan mühendisler ve 
mimarlar yakından biliyorlar. Mekanik tesisat alanında teknoloji, 
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operasyonel talepler, kodlar ve ta-
sarım hedeflerinin sürekli değişmesi 
de söz konusu. Sistem tasarımcıları, 
üreticiler, temsilciler ve taahhüt fir-
maları değişen endüstri ortamına 
uyum sağlamak için çalışıyorlar.

Daha uzun erimli ve net sıfır enerjili 
binalara doğru yönelim artmaya de-
vam ederken, diğer doğal sistemler 
ile eşleştirilmiş bütünleşik yenilene-
bilir enerji sistemlerinin dâhil edil-
mesinin gelecekte yaygınlaşacağını 
söylemek mümkündür.

Konforun, iç hava kalitesinin ve ener-
ji verimliliğinin artırılmasına verilen 
önemle birlikte, sistemleri optimize 
etmede güçlüklerle karşılaşıldığını 
biliyoruz. Bu nedenle kod ve stan-
dartların oluşturulmasında her bina 
veya sistem için en iyi tasarım kri-
terlerini bulmaya yönelik stratejilere 
odaklanma gereği önümüzdedir.

Yapılar karmaşıklaştıkça yüksek per-
formanslı sistemlerin geliştirilme-
sinde ve mimari üzerinde mühen-
disliğin etkisi ve rolü artmaktadır. 
Bugünün ve geleceğin binalarında 
kullanılacak tüm sistemlerin sürdü-
rülebilir, sağlıklı ve güvenli olması, 
mekanik tesisat mühendislerine bü-
yük sorumluluklar yüklemektedir. Bu 
durum mühendisleri sistemlerin ta-
sarımından, imalatından, ömürlerini 

tamamladıktan sonra ne olacakları-
na kadar izleme, çevre ve ekonomik-
lik kriterlerine dikkat ederek sistem 
seçme ve tasarlamaya yönlendir-
mektedir.

Dünyadaki genel eğilimleri gözete-
rek, akıllı şehir, bina ve evlerde enerji 
verimliliği, güvenlik ve dijitalleşme, 
akıllı ürün sistemleri ve nesnelerin 
interneti kavramları üzerinde daha 
fazla durmamız gerekiyor. Nesnele-
rin internetinin mekanik tesisat sis-
temlerindeki uygulamaları ve kulla-
nımı ile, sistemlerin gerçek zamanlı 
izleme, kestirimci bakım, uzaktan 
tespit, toplam kontrol edilebilirlik, 
sistem uyarlanması gibi etkileri daha 
da önem kazanıyor.

Yüksek performanslı bina ve sistem-
lerin tasarımı ile birlikte yapımı, dev-
reye alınması, işletilmesi ve bakımı, 
hedeflenen performans seviyeleri-
nin karşılanması için de kritik önem 
taşıyor. Bu konulara bağlı olarak; 
tasarım, sistemler, uygulama, test 
ve devreye alma, işletme, ölçme, 
denetim, eğitim, eğitim araçları ve 
yöntemleri, yasal düzenlemeler vb. 
mekanik tesisat sistemlerindeki fak-
törlerin önemini ve uygulanma yön-
temlerini tartışarak gelişen dijital 
teknolojilere bağlı olarak geleceği-
mizi kurgulama ihtiyacımız var.

Kongremizin bu çerçevede bilimsel, 
mesleki, sektörel gerekliliklere işaret 
eden, sorunları çözümleriyle birlikte 
ortaya koyan; üretken, verimli, pay-
laşımcı bir atmosferde geçmesini 
diliyorum.

Isıtma, soğutma, havalandırma, kli-
ma, tesisat sistem ve elemanlarından 
oluşan iklimlendirme sektörünün 
mevcut durumuna baktığımızda, 
sektörün yaklaşık olarak yüzde 80-

83’ünün KOBİ niteliğindeki işletme-
lerden oluştuğunu görüyoruz.

Sektörün üretim değeri yaklaşık 8,6 
milyar TL, katma değeri 2,3 milyar 
TL’dir. Üretimin imalat sanayi içinde-
ki payı yüzde 1,8’dir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 
yaklaşık yüzde 69; hammaddede 
dışa bağımlılık oranı yaklaşık olarak 
yüzde 30 civarındadır ve yüzde 25 
civarındaki katma-değer düzeyi dü-
şüktür.

GSMH içinde yüzde bir olan Ar-Ge 
ve inovasyon altyapısının gelişme-
miş olması, ara mal üretimindeki ye-
tersizlik, ara mesleki eleman ihtiyacı, 
markalaşma ve patent sayısındaki 
düşük düzey, kayıt dışı oranının yük-
sek olması ve haksız rekabet, üniver-
site-sanayi işbirliğinin ve ortak çalış-
maların yeterli olmaması, sektörün 
başlıca sorunları arasındadır.

Bu noktada ülkemizin kaynaklarının 
ve üretim potansiyelinin rant ve ka-
yırmacılıktan bağımsız bir şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğini söy-
lemeliyim. Bilimi ve teknolojiyi esas 
alan, Ar-Ge teşviklerinde ülkemiz 
insan gücüne ağırlık veren, yerli ya-
tırımcıyı özendiren ve koruyan, dev-
letin ekonomideki yönlendiriciliğini 
ekonomik etkinlikte toplumsal ya-
rarı gözeterek uygulayan,  dış girdi-
lere bağımlı olmayan, sosyal devlet 
anlayışı temelinde istihdam odaklı 
ve planlı bir kalkınmayı öngören po-
litikalar gerekmektedir.

Bildiğimiz üzere ülkemizin sanayisi 
giderek kan kaybediyor. Ülkemizin 
zengin işgücü ve kaynakları çarçur 
edilmekte; en büyük gücümüz olan 
nitelikli işgücü vasıfsızlığa, ulusal 
kaynaklarımız da özelleştirmeler 
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ve rant ekonomisiyle çoraklaşmaya 
başlamıştır. Tüm dünyada teknoloji 
hamlelerinin yapıldığı bu dönemde 
Türkiye, rant paylaşımı çarklarıyla 
gerilemekte ve yoksullaşmaktadır. 
Sanayisizleşmeyi üreten, işsizlik üre-
ten, gelir dağılımını gün geçtikçe 
daha da bozan bir ekonomik yapı 
söz konusudur. Ülkemiz yeraltı, ye-
rüstü tüm kaynaklarını, doğal ve kül-
türel varlıklarını özel çıkarlar uğruna 
yok eden bir düzenin boyunduruğu 
altındadır. Bu yapıda sanayi de ancak 
taşeron düzeyde kalmakta ve bu du-
rumdan hızla kurtulmak gerekmek-
tedir.

Kuşkusuz siyasal ortamın da ekono-
miyi, sanayiyi, üretimi, ithalata fazla 
bağımlı olmayan bir ihracatı, yatı-
rımları ve mühendisliği destekleyici, 
işsizliği azaltıcı olması gerekir. An-
cak şu an üzerinde yoğunlaşılan yol, 
köprü, vb. büyük projeler, öncelikli 
toplumsal gereksinimler değildir. 
Ülkemizin içine girdiği yeni siyasi 
atmosferin yaydığı belirsizliklerin 
oluşturduğu ve oluşturacağı kırıl-
ganlıkların giderek artma olasılığı da 
yüksektir.

İki yıl önceki kongremiz 16 Nisan 
Anayasa değişikliği referandumu-
nun hemen ardından yapılmıştı ve o 
zaman kamuoyuna yansıyan birçok 
usulsüzlük iddiası söz konusuydu. 
Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz 
zarf ve oy pusulalarının iptaline yö-
nelik 2010 yılında getirilen bir hük-
mü iktidar partisinin isteği üzerine 
uygulamaması söz konusuydu. 31 
Mart 2019 yerel seçimleri de dâhil 
artık hemen her seçim yeni sorun ve 
kuşkularla sonuçlanıyor.

Bu durum demokrasi, yasama-yü-
rütme-yargı güçlerinin ayrılığı, yargı 
bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü vb. 

istemlerin ne kadar önemli olduğu-
nu göstermektedir.

Okumuş, aydınlanmış, meslek sahi-
bi olmuş, ülke ekonomisine katkıda 
bulunan, vergisini ödeyen yurttaşlar 
olarak herhangi bir umutsuzluk ve 
yılgınlığa düşmeden demokrasiyi, 
çağdaş demokratik siyaset ve değer-
leri egemen kılmak için sorumluluk 
üstlenmek durumunda olduğumu-
zu belirtmek isterim.

Son olarak iki kısa değini ile konuş-
mamı tamamlayacağım.

Kongremiz ve fuara katkıda bulunan 
kurum ve kuruluşlara, oturumlar, 
sempozyumlar, seminerler ve panel-
de görüşleriyle katkıda bulunacak 
tüm konuşmacı ve meslektaşlara, 
tüm delege ve izleyicilere, düzenle-
me, danışma, yürütme kurulları ile 
kongre sekretaryasına, İzmir Şube-
mizin Yönetim Kurulu üyeleri, çalı-
şanlarına Oda Yönetim Kurulu adına 
içtenlikle teşekkür ediyorum.

Ülkemizin içinde bulunduğu kaotik 
ortam ve karanlığa karşı aydınlığı, 
baskıcı-otoriter yönetim anlayışları-
na karşı demokrasi ve özgürlükleri; 
ırkçılık, milliyetçilik ve düşmanlıklara 
karşı barış içinde bir arada yaşama 

kültürünü; tek değerin daha fazla 
kâr etmek olduğu piyasa toplumuna 
karşı eşitliği ve adaleti temel alan; 
üreten, sanayileşen, hakça bölüşen 
bir Türkiye özlemiyle kongremizin 
başarılı geçmesini diliyor, saygılar, 
sevgiler sunuyorum.”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz’da açılışta kısaca 
şunları söyledi:

İlki 1993 yılında yapılan Ulusal Te-
sisat Mühendisliği Kongrelerimizin 
düzenleme, yürütme kurullarında 
yıllarca görev almış bir meslektaşınız 
olarak burada, aranızda bulunmak-
tan mutluluk duyuyorum.

“Mühendislikte Uzmanlık” kavramı-
nın gelişmesine ve yerleşmesine bü-
yük katkıları olan TESKON’un çeyrek 
asrı aşan bir süredir devam ettiren 
Makine Mühendisleri Odamıza ve 
ev sahipliğimizi üstlenen Makine 
Mühendisleri Odası İzmir Şubemize 
teşekkür ediyorum.

Tesisat mühendisliği, makina mü-
hendisliğinin temel disiplinlerinden 
biridir ve tesisat sektörü, cihaz, mal-
zeme, ekipman üretimi ve taahhüt 
uygulamalarıyla birlikte ciddi bir pa-
zar oluşturmaktadır.



27

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  NİSAN 2019  www.mmo.org.tr  

Sektörde ürün tasarımından imalata, 
satış hizmetlerine, kullanım alanla-
rına ilişkin projelendirme hizmet-
lerine, cihaz ve sistemlerin montaj, 
işletmeye alma, test, kontrol, kabul, 
işletme ve bakım aşamalarına ka-
dar sürecin her noktasında makina 
mühendisleri görev yapmaktadır. 
Dolayısıyla sektörün geliştirilmesi ve 
korunması bizler için özel bir önem 
taşımaktadır.

Sektörün sorunlarının tespiti, çö-
zümlerinin ne olabileceğinin her 
yönüyle tartışıldığı kongrelerimiz 
sayesinde, bu ülkede tesisat mühen-
disliği kavramı anlamlı bir yere otur-
muş, görünür, bilinir bir aşamaya 
gelmiştir.

Kongrelerimizde üretilen, paylaşılan 
bilgi ve teknoloji, 26 yıldır meslek 
alanımızın ve sektörün gelişmesine, 
halkımızın daha sağlıklı, planlı, gü-
venli, temiz mekânlar ve kentlerde 
yaşamasına hizmet etmektedir.

Kongrelerimizde sunulan bildiriler, 
yapılan kurslar, seminerler, atölyeler 
ile tesisat mühendisliği alanında bil-
giler, tüm tesisat mühendisleri için 
erişilebilir ve ulaşılabilir olmaktadır.

Bugün Oda yayını olarak tesisat mü-
hendislerinin kullanımına sunulan 
kitaplarımızın karar alma süreçleri, 
tesisat kongrelerimiz aracılığıyla ger-
çekleşmiştir.

Tesisat kongrelerimizin temel amacı 
tesisat mühendisliğinin ülkemizdeki 
gelişimine katkı sağlamaktır. Tesisat 
mühendisliği ve etkileşim içinde 
olan diğer alanlarda, yeni bilgi ve 
teknolojinin paylaşılması, yaygınlaş-
ması; tesisat mühendisliğinin temel 
ve uygulamalı alanlarında bilimsel 
ve teknolojik gelişmelerin sunulma-
sı ve tartışılması bu kongrelerimizin 
hedefleri arasındadır.

Ülkemizde derin bir ekonomik kriz 
yaşanıyor. Bu krizi en fazla hissettiği-
miz alanlar, üretime dayalı sektörler. 
Tesisat sektörü de bu krizi doğrudan 
yaşayan sektörlerin başında geliyor. 
Dövize bağlı girdi maliyetlerinin art-
ması ve yükselen fiyatlar nedeniyle 
talebin düşmesi, üretimi neredeyse 
durma noktasına getirmiştir.

Öte yandan sorunun kaynağını sa-
dece geçtiğimiz yıl ortaya çıkan kur 
artışına başlamamak gerekiyor. Ser-
best piyasa ekonomisinin doğal bir 
sonucu olan kur dalgalanmalarına 
karşı bu kadar savunmasız olunma-

sı, ekonomideki yapısal sorunlardan 
kaynaklanmaktadır.

Tesisat sektörü özelinde düşündü-
ğümüzde planlı sanayi politikaları-
nın olmaması, fason üretim, sorunlu 
ithalat politikaları, özellikle yatırım 
malları ithalatında korumacı politi-
kaların olmaması ve tek taraflı olarak 
imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması 
bu yapısal sorunların başlıcalarıdır.

KOBİ niteliğindeki firmalarımız ye-
tersiz teşvikler, eşitsiz rekabet ko-
şulları, üretimlerini durdurma, bü-
yük firmaların isteklerine tabi olma, 
fason üretimle dünya pazarlarına 
düşük kâr marjıyla çalışma kıskacı al-
tındadır. Bu düşük kârlılık sektördeki 
küçük ve orta ölçekli firmalarımızı ne 
yazık ki kırılgan hale getirmektedir.

Büyük firmalar da geçmişteki düşük 
döviz kuru politikalarından dolayı 
artan oranda ithalata yönelmiş an-
cak sürekli yükselen döviz kuru ne-
deniyle borç kıskacı altında kalmıştır.

Bu nedenlerle tesisat mühendisli-
ğinde istihdamın giderek azaldığı, 
küçük ölçekli mühendislik firmaları-
nın birbiri ardına kapandığı, büyük 
işletmelerin ise işçi çıkarttığı bir dö-
nemden geçiyoruz.

Tesisat sektöründe karşı karşıya 
olduğumuz bu tablo aslında Tür-
kiye’deki sanayi sektörünün genel 
bir yansımasından ibaret. Türkiye 
1980’li yıllardan tibaren, sanayi sek-
törlerine ucuz girdi sağlayan büyük 
ölçekli kamusal sanayi üretimi yapan 
KİT’lerin özelleştirilmesiyle adeta bir 
sanayisizleşme girdabına sokulmuş-
tur.

Türkiye ekonomisi ve sanayisi, yıllar-
dır, yüksek oranlı borçlanma ve yo-
ğun ithal girdi kolaycılığının üzerine 
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oturmuştur. Üretim-yatırım-tasarruf 
politikalarının yerini tüketim poli-
tikaları ve paradan para kazanma 
arayışları almış; kent rantlarına, doğa 
kıyımlarına, finans kazançlarına bel 
bağlanmıştır. Tarım ve sanayi gibi 
üretken sektörler gerileyip rantiye ve 
spekülatif kâr çevrelerinin egemen 
olması söz konusudur.

Birkaç yıl öncesine kadar düşük kur 
ve uygun faiz oranlarıyla gerçekleş-
tirilen yüksek dış borçlanma, tek-
noloji yoğun ve artı değeri yüksek 
sektörlerde değerlendirilmediği için, 
bugün oluşan yüksek kur nedeniyle 
büyük bir handikaba dönüşmüştür. 
Bugün sanayi üretiminin büyük kıs-
mı, borç faizlerinin ödenmesi için 
kullanılmakta, yeni yatırımı ve tek-
noloji yenilenmesi yapılamamakta-
dır.

Sanayide yaşanan bu kriz elbette 
topluma da yansımaktadır. Ülke-
mizin bugünkü temel sorunu olan 
üretim kıtlığı, şehir merkezlerinde 
kurulan tanzim çadırları önünde olu-
şan kuyruklar olarak sokaklara yansı-
mıştır.

Krizin yarattığı dalgalanmayı denge-
leme iddiasıyla 6 ay önce ilan edilen 
Yeni Ekonomi Programı neredeyse 
hiçbir hedefini tutturamadı. Geçti-
ğimiz hafta yapısal reformlar olarak 
açıklanan yeni paketten de emek-
çilerin kıdem tazminatının fona dö-
nüştürülerek gasp edilmesinden 
başka bir şey çıkmadı.

Yüksek enflasyon, yüksek faiz, yük-
sek işsizlik, yüksek döviz kuru ve 
bunlara eşlik eden ekonomik küçül-
me ülkemizin geleceğini, halkımızın 
gündelik yaşamını tehdit etmeye 
devam etmektedir.

TMMOB olarak en başından bu yana 
krizin sadece ekonomik kriz olma-
dığını, ülkemizde derin bir yönetim 
krizi olduğunu dile getiriyorduk. Ye-
rel seçimlerde ve sonrasında ortaya 
çıkan tablo bu siyasal krizin en açık 
göstergesidir.

Türkiye tarihinin belki de en adalet-
siz, en antidemokratik seçim süreç-
lerinden birisini yaşadık. İktidarın, 
devlet olanaklarını siyasal menfa-
atleri için seferber ettiği, medyanın 
iktidarın propaganda aracı olarak 
işlediği, insanların korku ve tehditle 
baskı altına alındığı böyle bir seçi-
min demokratik teamüllerle uzaktan 
yakından ilişkisi yoktur.

Seçim öncesi konuşmalarımda da 
tekrarladığım gibi, yerel yönetim 
seçimleri olmasına rağmen, adaylar 
ve projeleri değil, merkezi siyasal 
ittifakların birbirleri hakkındaki söz-
leriyle yönlendirilen bir seçim süreci 
yaşadık.

Seçim süreci ne kadar antidemok-
ratik işlediyse, seçim sonrası da aynı 
şekilde antidemokratik biçimde işle-
mektedir.

Seçmenlerin demokratik iradesinin 
tanınmadığı, seçim hukukunun do-
ğuda farklı batıda farklı işletildiği, 
seçimleri kazanan adayların mazba-
talarının keyfi biçimde bekletildiği 
bir süreç işlemeye devam ediyor. 
TMMOB olarak herkesi demokrasinin 
evrensel değerlerine bağlı kalmaya, 
hukukun üstünlüğünü tanımaya ve 
halk iradesine saygı duymaya davet 
ediyoruz.

Anayasaya sadakat, hukuka saygı ve 
demokrasinin gereklerini yerine ge-
tirmek, ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik ve siyasal krizden çıkışının 

ilk ve en önemli adımı olacaktır. İn-
sanların adalete olan güvenini sağ-
lamadan, insanların haklarına saygı 
göstermeden, insanların gelecekle-
rinden güven duyacağı koşulları ya-
ratmadan ne ekonomi gelişir ne de 
ülke huzura kavuşur.

Her şeye rağmen geleceğe umutla 
bakmak istiyoruz. Üreten, sanayile-
şen, kalkına ve hakça paylaşan bir 
Türkiye umudumuzu korumak isti-
yoruz. Bu doğrultuda fikirlerimizi ve 
çözüm önerilerimizi toplumun tüm 
kesimleriyle paylaşmak istiyoruz.

Dört gün boyunca devam edecek 
bu kongremiz de bunun araçların-
dan birisidir. Kongre kapsamında 
düzenlenecek sempozyumların, se-
minerlerin, kursların ve fuarın tesisat 
sektörünün canlandırılması için fır-
sat olmasını diliyorum.

Bizleri buluşturan arkadaşlarıma, 
Düzenleme, Yürütme, Danışma Ku-
rullarımıza, görüşlerini bizimle pay-
laşacak bilim insanlarına, uzmanlara, 
Makina Mühendisleri Odamıza ve 
İzmir Şubesi’nin yöneticilerine, çalı-
şanlarına ve geçmişten bugüne bu 
kongreye emek ve katkısı bulunan 
bütün arkadaşlarıma bir kez daha te-
şekkür ediyorum.”

Isıtma, soğutma, havalandırma, ya-
lıtım, doğalgaz, jeotermal, güneş 
enerjisi alanlarında ürün ve hizmet 
üreten 100’den fazla firmanın katıldı-
ğı Teskon+Sodex Fuarına, 2 bine ya-
kın delege ve 20 bini aşkın ziyaretçi 
bekleniyor. Fuar 20 Nisan akşamına 
kadar MMO İzmir Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde ziyaret edilebi-
lecek. Dört gün sürecek kongredeki 
tartışmalardan çıkan görüşlerle oluş-
turulacak sonuç bildirisi ise daha 
sonra kamuoyu ile paylaşılacak.


