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Şubemiz tarafından İzmir Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde 18-
21 Ekim 2017 tarihlerinde “Akıllı 
Şehirler-Güvenli Tesisler” temasıyla 
gerçekleştirilecek olan V. Elektrik 
Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’ne 
yönelik hazırlık çalışmaları, Danışma 
Kurulu toplantısında değerlendiril-
di. Kongre programı taslağına iliş-
kin ayrıntılı bilgi verilen toplantıda, 
sektör temsilcilerinin beklentileri, 
görüş ve önerileri alındı. 

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre 
ve Sergisi Danışma Kurulu, 9 Ağustos 
2017 tarihinde Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi Toplantı Salonu'nda gerçekleş-
tirildi. Yürütme, Düzenleme ve Bilim 
kurullarının üyelerinin yanı sıra sek-
tör temsilcilerinden oluşan Danışma 
Kurulu, yürütülen hazırlık çalışmaları-
nı değerlendirdi. 

Toplantı, Kongre Yürütme Kurulu 
Başkanı M. Macit Mutaf'ın etkinliğin 
tarihçesine ve hazırlık çalışmaları-

na ilişkin bilgi vermesiyle başladı. 
Bağımsız olarak gerçekleştirilen sem-
pozyumların bir araya toplanmasıyla 
kongrenin düzenlenmeye başlandı-
ğına dikkat çeken Mutaf, "Türkiye'de 
bu boyutta tümleşik bir etkinlik yok-
tu. Belki fazla iddialı hedeflerle yola 
çıkıldı ama sadece EMO'nun değil 
tüm sektör bileşenlerin desteğiyle 
kongreyi hayata geçirebildik" diye 
konuştu. Kongre kapsamında III. Güç 
ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, 
IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu 
ve IV. Yapı Elektronik Sistemleri 
Sempozyumu'nun düzenleneceğini 
hatırlatan Mutaf, etkinlik programında 
“Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları” 
başlığı altında özel bir etkinlik, 
“Yapılarda Elektrik Tesisatı” üst başlığı 
altında ise “SMM Hizmetleri” ve “Yapı 
Denetim” başlıkları altına ise iki özel 
oturum düzenleneceğini kaydetti. İki 
yılda bir düzenlenen etkinliğin her 
geçen yıl büyüyen ve niteliği artan bir 
katılımla gerçekleştirildiğine dikkat 
çeken Mutaf, toplantıda kongre prog-
ramına, sergi hazırlıklarına ve etkinli-
ğin tanıtımına ilişkin önerileri almak 

istediklerini vurguladı.  
Açılış konuşmasının ardından 

tanıtım videosu izlenerek, Danışma 
Kurulu üyelerinin etkinliğe ve hazır-
lık çalışmalarına ilişkin bilgilendi-
rilmesi sağlandı. Kongre Sekreteri N. 
Sedat Gülşen ise konuklara program 
detaylarına ilişkin bilgi vererek, ser-
gi katılımını artıracak şekilde plan-
lama yapılmaya çalışıldığını ifade 
etti. Katılımcıların takip edebileceği 
oturum sayısını artırmak için aynı 
anda kullanılacak salon sayısının iki 
ile sınırlamaya çalışıldığını vurgula-
yarak, yalnızca bir yarım gün salon 
sayısının üçe yükseltilmek zorunda 
kalındığı bilgisini verdi. III. Güç ve 
Enerji Sistemleri Sempozyumu'nun  
4 günlük programında toplam 49 
bildiri sunumu yapılacağını belir-
ten Gülşen, IX. Ulusal Aydınlatma 
Sempozyumu'nun iki günlük prog-
ramında ise 27 sunum gerçekleşti-
rileceğini bildirdi. IV. Yapı Elektronik 
Sistemleri Sempozyumu'nda 1 günlük 
programında ise 17 bildiri sunula-
cağını belirten Gülşen, Endüstri 4.0 
Çözüm ve Uygulamaları” başlıklı özel 
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oturum çerçevesinde ise 15 çağrılı 
konuşmacının yer alacağını kaydetti. 
Gülşen, sempozyumlara gönderilen 
bildirilerin Bilim Kurulu tarafından 
özgünlük, dil, konu bütünlüğü, kaynak-
ça gibi bilimsel kriterlere uygunluk 
açısından değerlendirildiğini belirtti. 
Taslak programa ilişkin ayrıntılı bilgi 
veren Gülşen, özel oturumlarla bir-
likte etkinlikteki toplam konuşmacı 
sayısının 120'ye ulaşacağını kaydet-

ti. Etkinlik programının ağırlıklı ola-
rak uygulamaya yönelik bildirilerden 
oluşması için çaba sarf edildiğini be-
lirten Gülşen, etkinliğin ulusal olarak 
yapılmasına rağmen yurtdışındaki 
mühendislik deneyimlerinin paylaşıl-
ması için yabancı konuşmacıların da 
davet edildiğini ifade etti. Toplantıda 
söz alan EMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mükremin 
Zülkadiroğlu ise hazırlık çalışmala-

rı kapsamında kurum ve kuruluşlara 
gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin bil-
gi vererek, sektör temcililerine etkinli-
ğe desteklerini sürdürme çağrısı yap-
tı. Danışma Kurulu üyelerinin etkinlik 
programını ve hazırlık çalışmalarını 
değerlenmesiyle toplantı, önerilerinin 
ve görüşlerin alınmasıyla tamamlandı. 
Sektör temsilcileri hem kongre hem 
de sergiye ilişkin beklentilerini dile 
getirdiler. 

Şubemiz Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu, 
ETUK Yürütme Kurulu üyeleri Macit 
Mutaf, Sedat Gülşen ve Mustafa 
Çınarlı; 8 Ağustos 2017 tarihinde İzmir 
Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, 
ile bir araya gelerek V. Elektrik Tesisat 
Ulusal Kongre ve Sergisi taslak prog-
ramı ve alt etkinlikler hakkında bil-
gi verdiler. Ziyarette ayrıca, Ticaret 
Odasında elektrik meslek grubu üye-
lerine etkinliğin tanıtımının gönderil-
mesi ve kongreye delege olarak katı-
lımın artması konularında beklentiler 
paylaşıldı.

ETUK Yürütme Kurulu üyeleri 
Sedat Gülşen, Mustafa Çınarlı ve Barış 
Aydın; 11 Ağustos 2017 tarihinde ise 
Türk Telekom Batı-1 Bölge Müdürü 
Timur Sevim ve İş yeri temsilcisi Akın 
Karakılıç'ı ziyaret ederek Kongre ve 
taslak programı ve alt etkinlikler hak-
kında bilgilendirmede bulundular. 
Elektrik Müzesi çalışmaları konusunda 
görüş alışverişinde bulunulan ziyaret-
te; Türk Telekom Bölge Müdürlüğü'nde 
çalışan üyelerimizin Kongreye katı-
lımlarının önemi vurgulandı.

V. ETUK Ziyaretleri
V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi'nin (ETUK) hazırlık çalışmaları kapsamında, İzmir Ticaret Odası, Türk 

Telekom Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) 
ziyaretler gerçekleştirildi. 

İzmir Ticaret Odası

Türk Telekom Batı-1 Bölge Müdürlüğü
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü 
Fügen Selvitopu ile 18 Ağustos 2017 
tarihinde Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu, 
ETUK Yürütme Kurulu üyeleri Özcan 
Uğurlu ve Mustafa Çınarlı'nın yap-
tığı görüşmede; Kongre kapsamın-
da gerçekleştirilecek Endüstri 4.0 
özel etkinliği ve III. Güç ve Enerji 
Sistemleri Sempozyumu içerikleri 
hakkında görüş alışverişinde bulunul-
du. Görüşmede ayrıca; İZSU tarafından 
yürütülen çalışmaların V. ETUK içeri-
ği ile ilişkisi değerlendirilerek teknik 
personelin etkinliğe katılımının öne-
mi paylaşıldı.

Ziyaretler kapsamında 18 Ağustos 
2017 tarihinde İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra 
Gökçe ile bir araya gelen Şube Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mükremin 
Zülkadiroğlu, ETUK Yürütme Kurulu 
üyeleri Sedat Gülşen, Özcan Uğurlu 
ve Mustafa Çınarlı; Elektrik Tesisat 
Ulusal Kongre ve Sergisi taslak prog-
ramı ve alt etkinlikler hakkında bilgi-
lendirme yaparak, İzmir Büyük Şehir 
Belediyesi'nin etkinliği destekleme-
sinin önemine değindiler. Ziyarette, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafın-

dan hayata geçirilen uygulamalar ve 
proje aşamasında olan teknolojik ça-

lışmalar hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu.

TRT İzmir Bölge Müdürlüğü ziya-
reti ise 7 Eylül 2017 tarihinde ger-
çekleştirildi. İşyeri temsilcisi Yahya 
Çelik, üyelerimiz Ali Biçer, Hasan Vural 
Çetiner, Hayrettin Fikir ve Özlem 
Erakman ile ETUK Yürütme Kurulu 
üyeleri Sedat Gülşen ve Mustafa 
Çınarlı'nın yaptığı görüşmede; Kongre 
kapsamında gerçekleştirilecek sem-
pozyum ve özel oturumlara ilişkin bil-
gi verildi. Kongre ve Sergi kapsamında 
yer alacak Elektrik Müzesi hakkında 
bilgi aktarılan görüşmede kurum ça-
lışanlarının etkinliğe katılımı dile ge-
tirildi.


