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Prof. Dr. Şükrü Özen
Kongrenin, sektörün de dahil oldu-

ğu, meslek alanında etkili ve işlevsel 
bir yapıda başarı ile gerçekleştirildiği-
ni düşünmekteyim.

Bildiri oturumları konusunda ise, 
güç sistemleri kısmında bildirilerin 
kısmen daha akademik olmakla bir-
likte, aydınlatma ve yapı elektroniği 
kısımlarında bildiri düzeyleri genel 
olarak düşük profilli bir yapıya sahip-

ti. Sektörden katılan sunumlar daha 
çok genel bilgiler niteliğinde idi. Son 
1-2 yıldır, YÖK'ün akademik teşvik uy-
gulamasında ulusal kongre ve sem-
pozyumları yok sayması nedeni ile 
ulusal kongrelere akademinin ilgisi 
azalmakta, bu süreç ulusal kongreler 
için olumsuz bir faktöre dönüşmekte-
dir. Kongre kapsamında AR-GEsi olan 
sektörlerin deneyimlerinin meslek 
alanına daha iyi aktarılabilmesi için 

alana özel tek oturumlu (uygulama da 
içeren) eğitim programları eklenebi-
lirse daha yararlı olur diye diye düşü-
nüyorum.  Bunun yanında her alanda 
en iyi bildiri ödülü (öğrenci sunumları 
için) gibi eklemeler yapılabilir. Sonuç 
olarak, kongrenin işleyişi, sektörün ka-
tılımı ve EMO İzmir Şubesi'nin emeği 
dikkat çekici idi. Emeği geçen herkesi 
tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar 
dilerim. 

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi Katılımcı İzlenimleri
Avni Gündüz
V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve 

Sergisi her seferinde amacına uygun 
gelişmelerle beraber İzmir’de kalıcı 
bir etkinlik olarak yerini almıştır.

Her yıl değişen ve gelişen teknolo-
jik ürünlerin tanıtıldığı, üretici ve tesi-
satçıların buluştuğu yanısıra teknik ve 
uygulamalaı bildirilerin sunularak tar-
tışıldığı 1643 delege ve 5051 katılım-
cı kitlesiyle canlı bir etkinlik yaşandı.

Akıllı Şehirler / Güvenli Tesisler te-
masıyla açılan Kongrede yerli ve ya-
bancı konuşmacılar geleceğin enerji 
şebekeleri, talep yönetimi, güvenlik 
konularında öngörülerini sunmuşlar 
ve standartlaşmanın önemi bir kez 
daha vurgulanmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
geleceği, dağıtık şebekeler, güç sant-
rallarında kalite güvencesi ön plana 
çıkan bildiri konularından olmuştur.

Sonuç olarak eğitimden üretime 
ve yaşam biçimlerine kadar değişiklik 
yaratacak Endüstri 4.0 ve yapay zeka 
uygulamalarına yakın bir gelecekte 
geçileceği öngörülebilir. Geç kalınmış 
olsa da bir ucundan tutunduğumuz 
teknolojik değişimin dışına savrulma-
mak için topyekun bir değişime ihti-
yaç duyulduğu izlenimini edindiğimiz 
söylenebilir. 

Rüştü Bedikhan
18-21 Ekim 2017 tarihlerinde V. 

ETUK organizasyonunu tamamladık. 

İlkinden itibaren itibaren kesintisiz 

takip ettiğim bu etkinliğin, sektörün 

en önemli organizasyonlarından birisi 

olduğu kanaatindeyim.

EMO İzmir Şubesi ev sahipliğinde 

düzenlenen kongrenin her yenisinde 

gerek içerik, gerekse sergi ve sunum-

larıyla sürekli olarak zenginleşip bü-

yüdüğünü gözlemlemekteyim.

Kongre vesilesiyle, ülke genelin-

deki meslektaşlarımızla buluşuyoruz. 

Meslek alanımızla ilgili güncel pek çok 

konuyu paylaşma şansının yanı sıra, 
sergi alanında  elektrik sektöründe 
ki üretici ve tedarikçi firmaların yeni 
ürün ve çözümlerinden haberdar olu-
yoruz. Birbirine paralel yürüyen sem-
pozyum oturumlarında hem akademik 
alanda ki hem de uygulama alanında 
ki birçok önemli konu hakkında bildiri 
ve sunumlar izleme şansımız oluyor.

Şimdiye kadar hep olumlu görüş-
lerimi paylaştım ama hiç olumsuz gö-
rüşüm yok dersem yalan olur. Henüz 
mükemmelliğe ulaşmak için erken. 
Kim bilir belki de mükemmellik VI. 
ETUK organizasyonun da. Ufacık bir 
olumsuz görüşüm olacak ki bu kadarı 

kadı kızında da olur. Bildiri oturum-
larında, akademik sunumlarla firma 
uygulamalarının aynı oturumlarda ka-
rışık olarak sunulması ve bazı önemli 
konulara ayrılan sunum sürelerinin 
yetersizliği gözüme tek çarpan olum-
suzluktu.

Sempozyuma yurt dışı ve yurt 
içinden konuşmacı, delege ve izleyici 
olarak katılan tüm katılımcıların do-
küman, ulaşım, konaklama ve yemek 
organizasyonlarının kusursuz olarak 
gerçekleşmesini sağlayan EMO İzmir 
Şubesi ekibinin başarısını da takdir 
etmemek mümkün değil. Herkesin 
emeğine sağlık. . 

Prof. Dr. Mehmet Bayrak
Kongre süresince görüştüğüm her-

kesin etkinliğin genelinden memnun 
olduğunu gözlemledim. 2015 yılında 
dördüncüsü düzenlenen kongreden 

daha gelişmiş bir kongre düzenlen-
miş, emeği geçenlerin ellerine sağ-
lık. Oturumlar içerisinde Endüstri 
4.0 Çözüm ve Uygulamaları oturumu 
gerek hazırlanışı gerekse sunumları 

ile güzel bir oturum oldu. Yurt dışı 
katılımcıları ağırlıklı olarak standart-
lar hakkında bilgilendirme yapıyorlar, 
sunuların uygulamaya dönük olması 
daha da yararlı olacaktır. 

v. etuk


