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açıklama ıla, "Daha öİıce İpek-
yolu Kall«nma Ajansı dcsttığifl c
biryok egitim veren Ekıktrilİ
Müherıdisleri Odası Gaziaırlep
şubeısi taraJindan bıı.yıl da
üyelcrinc Autocad p.crgranı,, bu
programdan faydalaı ıaı.ak lıazır-
lanan Blektrik Içlbsisatı Proje
Hazırlama Egitimi vc hir GES
Yazılımı olan PV-Sol Egitiıni
verilecek. h,Iühendislikte err cok
kullanılan prtıgı.arrılardan birisi
olan Autcıcad prograrnı Elektrik
Nlühendisleri Orlası Gaziantep
şubcsi üyelcrinin çahşma alaİı
olan Elcktrik NIü}ıeııdisligin-
de der,-re ve tesısatrn tasarırrıı
bakunıırdan sık kullarıılan
prograrnlar arasında olırp, vtı-
rilecek cğitim ilc iiı.cleriırirı bu
ihtiyatı karşıl arrınış cılacak. Yiırc
gerçeklcştiriletıck cıları Elekt-
rik Iç Tbsisan Projesi Egitiıni
ile inşaat sektöriinile clekıı.ik

Eı{o ile İH aıasında pıotolıol
Elektİk Mühendisleri 0dası Gaziaııbp Şubesihraiından hazıılanan ve İpekyolu

Kalkınma A|ansı 2018 Yılı Teknlk Destek Pıogramı kapsamında desteklenmeye hak
kazanan; "Fohvolhik Sisbm Taşnmı İçin hı-Sol YazıIımı Eğitimi ve Aııbcad Desbkli
E|ekİik İÇTesisat Pıoİe Hazıılama Eğitiml'teknlk desbk pıojesisözlEmesi imzalandı.

leknik Mühendisleri
I 'lOdası Gaziarıtqı rSıılıc

Başkanı Islim_Ankarı ) apt]6ı

pı ojelcıi ü ı,elecek Ü; elı,ı,iın i-
zin biIgi diizı.r i aılırılacakhı:
I}uıunla birlikte, venilenebili r
eneıjinin ana öğelerinden lıiri
olan lolııvolLaik enerii sislem-
leri ;ada diğer adırla güııeş
enerjisi sisternlerinin tasanmr
konıısunda diizenlenecek egi-
tim vasıtasıyla, bu alanda teknik
dorranım kapasitesi yüksek
personcl ihtiyacının karşılan -

nıasına katla sağlaıracakhr.
Lilkcıniz geneline bakıldıgıza-
ıııan, griıreş erıeriisi sitenılcri
(CE S) ıatıırnıl arı Lıakıınından

iiq

dverişli rılan şehirlcrin basın-
da Gaziaııte1) \,e çevre iller r,.er
almaktadır. Bu scktör bölg;miz
açısıırdan önenıli lıir ;,.atınm
istihclarrı alaııı tılrışhıımakta,bu
nedeıile;eı,kinMiiherxlis ihtiya-
crnın karşılarımasıda öırem arz
ehnektcdiü.. Rıı hırsusta bahsi
gcçeıı Pruje.ı ı,. ı erı l ikleri deslek-
lerdı.n tlolarr l1ıekrı,lu Kalkın-
ma Ajansr'ı,ıa teşekkür cder, bu
e$tinılcriır tüm Lllelerimize ve
sektöriiırıüze }ıayırlı olmasınr
tenıeırrıi etlcıiz" ifa dekırini
kullaııdı.(Biilterı)
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