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Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Bursa Șubesi ile Ulu-
dağ Üniversitesi Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik, Elektronik 
Mühendisliği Fakültesi ve TÜBİTAK 
ișbirliği ile düzenlenen ELECO’2008 
Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühen-
disliği Sempozyum ve Fuarı 26-30 
Kasım 2008 tarihleri arasında TÜYAP 
Fuar Merkezi’nde gerçeklești. 

EMO Bursa Șubesi’nin 1986 yılından 
beri dönüșümlü olarak gerçekleștirdi-
ği Elmeksem (Bursa Elektromekanik 
Sempozyum ve Fuarı) ile Bursa Bil-
gisayar ve Haberleșme Sempozyum 
ve Fuarı’nın 1999 yılında birleștirilerek 
ELECO ismi ile düzenlemeye bașlama-
sının ardından tek yıllarda uluslararası, 
çift yıllarda ulusal olarak düzenlenen 
ELECO sempozyumları 10. sayıya 
ulaștı. 

Sempozyum kapsamında toplam 182 
bildirinin 147’si sunuldu. Katılımın yük-
sek olduğu sempozyumda 32 bilimsel 

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyum ve Fuarı 
26-30 Kasım 2008 tarihlerinde yapıldı…

ELECO 10. SAYIYA ULAȘTIELECO 10. SAYIYA ULAȘTI

Dilaveroğlu’nun konușmasının ardın-
dan  EMO Yönetim Kurulu Bașkanı 
Musa Çeçen konușmasını yaptı. Çe-
çen, ELMEKSEN ile bașlayan sürecin 
sonunda gelinen ELECO serüveninin 
bir kartopu gibi büyüdüğünü ifade 
etti. Musa Çeçen küresel kapitalist 
sistemde yașanan krize de değine-
rek, ABD’de mali alanda bașlayan 
krizin ülkemizde etkilerinin de hisse-
dilmeye bașladığını, İzmir’de son bir 
ayda 23 bin kișinin ișten çıkarıldığını, 
çözümün siyasilere bırakılamayacak 
kadar önemli bir sürece girildiğini 
belirtti.

oturum, bir açılıș, bir çağrılı ve bir de 
özel oturum ile “Yeni ve Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Paneli” ve iki teknik 
seminer yapıldı. 

Sempozyumun açılıș töreninde ilk ko-
nușmayı yapan  EMO Bursa Șubesi 
Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal Aktuğ, 
sempozyum ve içeriği hakkında bilgi 
verdi. ELECO Yürütme Kurulu Bașka-
nı İTÜ Elektrik, Elektronik Mühendis-
liği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan 
Kuntman ise, 10 yıllık ELECO tarihini 
aktarırken, “ELECO’nun bir marka 
haline geldiğini, farklı ülkelerdeki bilim 
insanlar arasında köprü kurduğunu an-
lattı. Bilimsel özgünlüğünün ve kalitesi 
yüksek olan ELECO’nun bu yılki etkin-
liği kapsamında 54 farklı üniversiteden 
ve 6 üniversite dıșı kurumdan bildiri 
sunulduğunu kaydetti.

Çeçen: TMMOB Halkın 
Hizmetindedir

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mi-
marlık Fakültesi Elektronik Mühendis-
liği Bölüm Bașkanı Prof. Dr. Erdoğan 
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Soğancı: Siyasiler 
Bilime Destek Vermeli

TMMOB Yönetim Kurulu Bașkanı Meh-
met Soğancı ise, bu sempozyumun 
sonuçlarını faydaya dönüștürmenin 
ülkeyi yöneten siyasi iktidarlara düștü-
ğüne dikkat çekerek, șöyle konuștu: 

“Bu sempozyumun sonuçlarını 

faydaya dönüștürmek ülkeyi yö-

neten siyasi iktidarlara düșüyor. 

1984 yılından bu yana devam 

eden ELECO’lara yeterli desteği 

vermeyen siyasi iktidarlar, bilim 

insanlarının çalıșmalarından değil, 

ithal kaynaklardan yararlanmayı 

tercih ediyorlar ve bu tercihin olum-

suz yansımaları da bizlere çıkıyor. 

Bursa’da kurulu bulunan sanayi 

kesiminin ihtiyacı  olan bilimsel ve 

akademik desteğin kaynağı olabi-

lecek ELECO sempozyumlarına, 

sanayicinin  ve yerel yöneticilerin 

bugüne kadar vermedikleri yeterli 

desteği bugünden sonra verecek-

lerini inanmak istiyoruz.”

Açılıș töreninin ardından sempozyu-
mun açılıș konușmasını yapan Çuku-
rova Ünivesitesi’nden Prof. Dr. Hamit 
Serbest, üniversite-sanayi ișbirliğinin 
tarihsel sürecini anlatarak, ișbirliğinin 
kurumsal düzeyde olması gerektiğini 
söyledi. “Akademide Teknolojinin Kötü-
ye Kullanımı, Bilișim Suçları, Güncel ve 
geçmișteki örnekler” konusu üzerine 
yapılan çağrılı konușmalar ise Prof. 
Dr. Atilla Bir (İTÜ), Bașkomiser Dinçer 

Prof. Dr. Tayfun Akgül (İTÜ) tarafından 
sunuldu.

TÜYAP Bursa’da gerçekleșen fuar 
açılıș töreninde ise TÜYAP A.Ș. adına 
Genel Müdür İlhan Ersözlü, TMMOB 
Kimya Mühendisleri Odası adına 
Senem Emek, EMO Bursa Șubesi 
Yönetim Kurulu Bașkanı Erdal Aktuğ, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Oğuz Gündoğdu,Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz, Bursa 
Vali Yardımcısı Selman Yenigün birer 
konușma yaptı. 

Ersözlü fuar hakkında bilgi verirken, 
Emek konușmasında fuarların tekstil 
sektörünü ve üretimi canlandırıcı öne-
mine değindi. 

EMO Bursa Șubesi Yönetim Kurulu 
Bașkanı Erdal Aktuğ ise enerji kaynak-
larının artan önemine dikkat çekerken, 
arka arkaya gelen elektrik ve doğalgaz 
zamlarına değindi. Aktuğ, “Doğalgaz 
zammının nedeni kurlar ve maliyet 
bazlı fiyat artıșı değildir. Zammın nedeni 
dıșarıya bağımlı  bir enerji politikasının 
hakim kılınmasıdır. Yıllardır Oda olarak 
dıșa bağımlı bir enerji politikası ile 
sorunlarımızı çözemeyeceğini belirttik. 
Yine altını çiziyoruz ki bir an önce bu 
yanlıștan dönülmelidir” diye konuștu. 
Enerji alanındaki diğer bir sorunu “özel-
leștirmeler” olarak tanımlayan Aktuğ, 
“Enerji gibi tekel olan bir ihtiyaç ürünü 
piyasanın insafsız eline bırakılamaz. 
Bu nedenle enerji üretimi, iletimi ve 
dağıtımı kamu otoritesinin yönetiminde 
planlanmalıdır” dedi. Kamu kurumları, 

yerel yönetimler, meslek odaları, üniver-
site ve sanayi kurulușları ortaklığında 
geliștirilecek ișbirliklerinin önemine ișa-
ret eden Aktuğ, “Böylesine bir ortaklıkla 
planlanacak enerji yönetimi sayesinde 
kiraz bahçesi olan Davutlar Kozağacı 
bölgesine termik santrali ya da trilye 
zeytininin bölgesi olan Gemlik‘te ithal 
kömürle ișletilecek termik santrali planı 
gibi yanlıș uygulamalarla karșı karșıya 
kalmayız” sözleriyle konușmasını 
sürdürdü.

Dünyada yașanan krize ve Dünya Ban-
kası Bașkanı’nın küresel krizin ișsizlik 
krizine dönüșeceği sözlerine dikkat 
çeken Erdal Aktuğ, șunları söyledi: 

“Bugün ülke ve kent gündeminde 

ișten çıkarmalar ilk sıraya geçmiș 

durumdadır. Kriz, yurttașlar üze-

rinden yapılacak vergi artırımı, 

tüketim maddelerine zam, ișten 

çıkarılmalar yoluyla așılamaz. Hem 

enerji alanındaki hem ekonomik 

alandaki hem siyasal alandaki kriz 

ancak özgürlüğün, demokrasinin, 

eșitliğin, barıșın hakim olduğu bir 

anlayıșla çözülebilir.”

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Oğuz Gündoğdu da doğalgaza bağım-
lı enerjinin ülkemiz açısından yarattığı 
soruna dikkat çekti. Uludağ Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz ise 
teknolojinin gelișiminin öneminden 
bahsederek üniversite sanayi ișbirliği 
açısından ULUTEK’teki çalıșmaları ak-
tardı. Vali Yardımcısı Selman Yenigün 
ise yeni bulușların ülkemizin dünyadaki 

yeri açısından belirleyi-
ci olduğunu, elektronik
alanındaki ilerlemeler
ülkelerin düzeyi hakkın-
da gösterge olacağını,
ARGE çalıșmalarına
önem vermek gerekti-
ğini söyledi. 

Açılıș töreninden sonra 
Fuar alanındaki firma-
arın stantları gezildi.

EMO’nun 54. yılı, EMO 
Bursa Șubesi’nin 20 yılı 
da ELECO’2008 Gala 
Gecesi’nde kutlandı.


