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Şubemiz sekreteryasında 16-
19 Ekim 2019 tarihlerinde 
İzmir Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek VI. 
Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve 
Sergisi’ne yönelik hazırlıklar sürü-
yor. 

Kongre bünyesinde gerçekleş-

tirilecek IV. Güç ve Enerji Sistemleri 
Sempozyumu, X. Ulusal Aydınlatma 
Sempozyumu, V. Yapı Elektronik 
Sistemleri Sempozyumu, Binalarda 
Elektrik Tesisatı Sempozyumu ile ilgili 
yürütme kurulları toplanarak etkinlik 
içerikleri değerlendirildi.

Geleceğin Elektrik Tesisleri ve 

Dijitalleşme ana temasına uygun 
olarak Sempozyum oturumlarının 
oluşturulması, sunulacak bildirilerin 
nitelikleri, olası yabancı konuşmacıla-
rın sunumlarının görüşüldüğü toplan-
tılarda Kongre ile birlikte düzenlenen 
Sergi'de de yeni teknolojiler ve hiz-
metlere ilişkin ürünlerin sunulabile-
ceği ifade edildi.

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi Hazırlıkları

X. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu Çalışma Grubu- 17 Nisan 2019 IV. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu Yürütme Kurulu - 18 Nisan 2019

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve 
Sergisi çalışmalarına yönelik olarak 
Kongre Yürütme Kurulu 15.toplan-
tısı 22 Nisan 2019 tarihinde yeni 
hizmet binamızda düzenlendi.

Önceki alınan kararların takibi, ser-
gi ve sempozyum çalışmaları, etkinlik 
yönetim sistemi yazılımı gündemiyle 
gerçekleştirilen toplantıda Tepekule 
Sergi Merkezinde sergi yerleşim plan-
ları üzerinden firmaların katılım du-
rumuna ilişkin bilgiler verildi. Az sa-
yıda kalan alanlar için solar sistemler, 
otomasyon ve zayıf akım firmalarına 
öncelik verilmesi benimsendi.

Geleceğin Elektrik Tesisleri 
ve  Dijitalleşme ana teması ile 
Kongre kapsamında düzenlene-
cek IV. Güç ve Enerji Sistemleri 
Sempozyumu, X. Ulusal Aydınlatma 
Sempozyumu, V. Yapı Elektronik 
Sistemleri Sempozyumu, Binalarda 
Elektrik Tesisatı Sempozyumu, 
SMM Forumu’nun (Serbest Müşavir 

Mühendislerin katılımı ile) yanı 
sıra Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 
Uygulamaları özel etkinliğinin de-
tayları görüşülerek bildiri sunum ve 
yabancı konuşmacı açısından gelinen 
durum kongre sekreteryası tarafından 
yürütme kuruluna aktarıldı.

Etkinlik yönetim sistemi yazılımı 
hakkında bilgi verilen toplantıda ay-
rıca yayına hazırlanan Kongre tanıtım 

videosunun sosyal medya üzerinden 
daha geniş olarak duyurularının ger-
çekleştirilmesi, videonun içeriğinin 
zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi, 
Elektrik Müzesi konusunda çalışmala-
rın başlatılması, ilk duyuru afişlerinin 
hazırlanması, e-posta duyurularının 
zenginleştirilerek devam ettirilmesi, 
Sponsorluk çalışmasının bir sonraki 
toplantıya getirilmesi kararlaştırıldı.


