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*Makina Mühendisleri Odası küresel salgın koşullarına bağlı olarak

kongre formatı ve tarihlerinde değişiklik yapabilir.



AMAÇ

Bilim, Teknoloji ve invasyon birbirinden farklı 
ama birbiri ile ilişkili üç farklı aktivite olduğu, yeni 
bilimsel sonuçların yeni teknolojilerin, uygulamalı 
araştırmalarda kullanılan tekniklerin, teknolojik 
tasarımların ve üretim yöntemlerinin kaynağı, 
insanın  yeni yeteneklerinin  ve potansiyelinin 
araştırmalardaki rollerinin teknoloji için de faydalı 
olacağı, bilimin teknolojik gelişmeler üzerindeki 
öngörülen etkilerinden bazılarıdır. Karşıt olarak, 
teknolojininde,  yeni bilimsel soruların kaynağı 
olarak bilimin alanını genişletmesi,  bilim için 
başka şekilde mevcut olmayan gerekli ekipman ve 
teknikleri sağlaması açılarından  eş düzeyde bilimi 
etkilediği öngörülmektedir. Bu karşılıklı etkiler, buhar 
makinasının icadı ile Termodinamik Biliminin (İkinci 
Kanun) gelişmesinde (teknolojinin bilime etkisi), karşıt 
olarak Maxwell’in Elektromanyetik Alan teorisinin 
ölümünden çok sonra Hertz   tarafından deneysel 
çalışmalarla doğrulanmasıyla (bilimin teknolojiye 
etkisi) örneklenmektedir. 

Isıtma havalandırma, iklimlendirme ve soğutma 
ekipman ve sistem tasarımlarının temellerini 
Termodinamik, Isı Transferi ve Akışkanlar Mekaniği 
bilim alanları oluşturmaktadır. TESKON 2021 de, 
bu alanlarda yapılan disipliner, multidisipliner ve 
transdisipliner, temel ve uygulamalı araştırmaların 
paylaşılması, tartışılması ve yayımlanması amacıyla 
Temel Bilimler Sempozyumu oluşturulmuştur. 
Üniversitelerde ve endüstride  Termodinamik, Isı 
Transferi ve Akışkanlar Mekaniği alanlarında temel 
ve uygulamalı araştırma yapan bilim insanlarının 
ve uzmanların, çalışmalarını Temel Bilimler 
Sempozyumunda sunmaları, Isıtma havalandırma, 
iklimlendirme ve soğutma teknolojinin gelişmesine 
önemli katkılar getirceği gibi, endüstri  üniversite 
arakesitinin gelişmesine de katkı koyacaktır. Bu 
bağlamda araştırmacıların özgün çalışmalarını 
TESKON 2021 Temel Bilimler Sempozyumuna 
sunmaları önemle desteklenmektedir. 



BİLDİRİLERİN YAYIMLANMASI

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 / 209-210 
http://teskon.mmo.org.tr • http://mmoteskon.org
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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.
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