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AMAÇ

Isıl ortamdan memnun olunan düşünce hali olarak 
tanımlanan ısıl konforu etkileyen birçok parametre mevcut 
iken, pandemi ile daha da öne çıkan havalandırma kavramı 
ve artan taze hava yükleri de şüphesiz ki konfor algılarını 
etkileyecek bir diğer unsur olarak eklenmiş bulunmaktadır. 
Artık analizlerde, havalandırma ile gelen yüksek taze hava 
miktarlarının iç ortam sıcaklık ve nemine etkisi ile yine 
mekânda oluşacak hava hızlarının konfor algılarına etkileri 
özel olarak değerlendirilecek ve çalışılacak konular olarak 
belirmiş bulunmaktadır. Bütün bunların yanı sıra, ASHRAE 
Standart 55 ve ISO 7730 gibi uluslararası standartlarda 
iklimlendirilen ortamlar için gerekli ısıl şartlar farklı durumlar 
için verilmiş olsa da günümüzde farklı tip ve kullanım 
amaçları bulunan birçok bina için gerekli ısıl konfor şartları 
hala çalışılmaya devam edilen önemli bir konudur. Yine 
mekanik tesisat sektöründe izlerini göstermeye başlayan 
dijital dönüşüm ve nesnelerin interneti kavramlarının 
özellikle akıllı binalarda enerji verimliliğini de ön plana 
çıkaracak ısıl konfor çalışmaları için kullanımı ileriye dönük 
uygulamalara ışık tutacak nitelikte olacaktır. Tüm bu 
yönleriyle 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

• Havalandırma ve Isıl Konfor
• Isıl konfor ve Sistem Seçimi
• Bina Tiplerine Bağlı Isıl Konfor Analizleri
• Isıl Konfor ve İç Hava Kalitesi
• Dijitalleşme, Nesnelerin interneti ve Isıl Konfor
• Isıl Konfora Dayalı Bina Enerji Simülasyonları
• Isıl Konfor Modelleri
• CFD Analizleri ile Isıl Konfor
• Isıl Konfor ve Verimlilik
• Isıl Konfor ve İnsan Sağlığı
• Taşıtlarda Isıl Konfor
• 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
• Isıl Konfor ve İş Güvenliği



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.

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

KONGRE SEKRETERİ

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.

Sungu Köksalözkan 
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Cad. No: 40 K: M2 35010 Bayraklı - İZMİR
Tel: (0232) 462 33 33 / 209-210 
http://teskon.mmo.org.tr • http://mmoteskon.org
e-posta: teskon@mmo.org.tr



BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHLERİ

16 Ekim 2020
Bildiri özetlerinin kongre 
sekretaryasına gönderilmesi

6 Kasım 2020
Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve 
yazarlarına sonucun iletilmesi

5 Şubat 2021
Tam metin bildirilerinin
kongre sekretaryasına gönderilmesi

 16 Nisan 2021
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 / 209-210 
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