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Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar 
Mühendisliği Sempozyumu ve 
Fuarı (ELECO’2010) 2-5 Aralık 

tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. 
Sempozyumun sonunda düzenlenen 
gala gelecesinde Bursa Şube’nin 22. 
yılı da kutlanırken, Prof. Dr. Nusret Yük-
seler En iyi Öğrenci Bildirisi Ödülü ve 
Mehmet Şen Özel Bildiri ödüllleri de 
sahiplerini buldu.

Elektrik Mühendisleri Odası Bursa 
Şubesi, Uludağ Üniversitesi Mühen-
dislik ve Mimarlık Fakültesi Elektronik 
Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakül-
tesi tarafından düzenlenen; Türkiye 
Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kuru-
mu (TÜBİTAK) ve İEEE Türkiye Şubesi 

ELECO 2010 YAPILDI
itibaren ELECO’nun gelişim süreçle-
rini istatistiksel bilgiler ile açıklayarak, 
3 gün sürecek sempozyum hakında 
bilgi verdi.

Hızlı nüfus artışı ve göçle birlikte kent-
leşme sürecinin tahrip edildiğini belir-
ten Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi’nden Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk 
ise, konuşmasında mimarlar, elektrik 
mühendisleri ve inşaat mühendislerinin 
birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
ELECO ve EMO’nun çalışmaları hak-
kında bilgi veren EMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Cengiz Göltaş da, YÖK’ün 
“Teknoloji Fakülteleri” adı altında yeni 
bir düzenlemeye gitmesini eleştirdi. 
Teknoloji fakültelerinin Türkiye’nin 
eğitim sisteminden bağımsız olarak 

tarafından desteklenen ELECO’2010, 
TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sempozyum, BUTTİM Kültür Merke-
zi’nde 2 Aralık 2010 tarihinde, Fuar 
ise aynı gün saat 12.00’de TÜYAP 
Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen törenle açıl-
dı. Sempozyumun açılışında konuşan 
EMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Remzi Çınar, ELECO isminin 
ulusal platformda adeta bir marka hali-
ne geldiğini söyledi. Çınar, “Amacımız, 
ELECO’nun ulusal ve uluslararası alan-
larda saygınlığını arttırmak” dedi. 

ELECO 2010 Yürütme Kurulu Başkanı 
Aydoğan Özdemir de, 1999 yılından 
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tartışılamayacağına işaret eden Göl-
taş, “Mühendislik alanında üniversite 
sınavlarında çok yüksek puanlarla ül-
kemizin en iyi öğrencilerinin seçildiği 
bir meslek gurubunda yüzde 10’ları 
aşan işsizlik oranı ciddi bir istihdam 
sorunu olduğunu gösteriyor. Bu so-
runa çözüm üretilmezken teknoloji 
fakülteleri ile yeni işsizler yaratılacak 
olması söz konusu uygulamanın aka-
demik hiçbir gerekçeye dayanmadığını 
gösteriyor” diye konuştu. EMO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Göltaş, küresel-
leşme konusundaki süslü söylemlere 
rağmen dünyada bilgi tekelinin hüküm 
sürdüğüne dikkat çekerek, bilginin tüm 
insanların ortak malı olduğunu, bu 
alanda tekelleşmenin engellenmesi 
gerektiğini savundu. Göltaş, hiyerarşik 
ve otoriter olmayan ilişkilere dayanan 
bilimden yana olduklarını kaydetti. 

Açılış konuşmalarının ardından Ha-
velsan A.Ş Genel Müdürü Dr. Faruk 
Yarman “Askeri Elektronik Endüst-
risi”, EMO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Serdar Paker de “Enerji 
Politikaları ve Özelleştirmeler” başlıklı 
açılış sunumlarını gerçekleştirdiler. 

Elektrik, elektronik ve bilgisayar 
mühendisliği alanında üniversite ve 
endüstride çalışan araştırmacıları bir 
araya getirerek çalışmalarını sunmaları-
na ve bilgi alışverişinde bulunmalarına 
yardımcı olmak amacıyla düzenlenen 
etkinlik kapsamında, “Aydınlatma”, 
“Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımı”, 
“Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, 
“Enerji Kalitesi ve Verimliliği”, “Elekt-
rik Makinaları”, “Yüksek Gerilim Tekniği 
ve Elektriksel Malzemeler”, “Güç Elekt-
roniği”, “Mekatronik ve Robot Bilimi”, 
“Kontrol ve Otomasyon”, “Akıllı Sistem 
Uygulamaları”, “Devreler ve Sistem-
ler”, “Elektronik”, “Elektromagnetik 
Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Anten-
ler ve Propagasyon”, “Haberleşme 
Tekniği ve Sistemleri”, “Algılayıcılar, 
Dönüştürücüler ve Ölçme”, “İşaret 
İşleme”, “Opto Elektronik”, “Biyome-

dikal”, “Bilgisayar Yazılımı”, “Bilgisayar 
Donanımı”, “Bilgisayar Uygulamaları” 
başta olmak üzere pek çok konuda 
bildiri sunumları yapıldı. Ayrıca dü-
zenlenen fuar kapsamında firmalar 
ürünlerini sergileme imkanı buldu.

Her yıl geleneksel olarak sempoz-
yumun ikinci gününde düzenlenen 
ELECO yemeği, Botanik Park 
İskender Konağı Restoran’da ger-
çekleştirildi. ELECO Yürütme Kurulu 
üyeleri, sempozyumda bildiri sunan 
ve üniversitelerden izleyici olarak 
sempozyuma davet edilen öğretim 
görevlileri, EMO Yönetim Kurulu 
üyeleri, EMO şubeleri Yönetim Kurulu 
üyeleri ve ELECO Sempozyumu’na 
katıkıda bulunan şube çalışanları 
ve EMO-Genç Bursa Şubesi öğ-
rencilerinin katıldığı gecede Prof. 
Dr. Nusret Yükseler En İyi Öğrenci 
Bildirisi Ödülü ve Mehmet Şen Özel 
Bildiri ödülllerini almaya hak kazanan 
bildiri sahiplerine ödülleri verildi.

Üç gün süren sempozyum, Almira 
Otel’de düzenlenen gala gecesi ile 

son buldu. Gala gecesinde, sektörde 
50, 40, 25 yılını dolduran üyelere ve 
gala sponsoruna plaket verildi. Ayrı-
ca EMO Bursa Şubesi’nin 22. yılı da 
kutlandı. EMO Bursa Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Remzi Çınar, Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel, EMO 
Yönetim Kurulu Üyesi Emir Birgün 
ve kurum temsilcileri ve plaket alan 
konuklar hep birlikte EMO Bursa 
Şube 22. yıl pastasını kesti. Pasta 
kesiminin ardından Anadolu Rock 
Grubu Moğollar, gala gecesine renk 
kattı.

Bu yıl ELECO ile birlikte metal işleme, 
sac işleme, hırdavat ve iş güvenliği 
sektörleri aynı çatı altında buluştu. 22 
ülkeden 372 firmanın katılımıyla eş za-
manlı düzenlenen fuarlar, sektörlerinde 
lider üretici ve ihracatçı firmaları bira-
raya getirdi. 4 gün süren fuarı 31 bin 
719 kişi ziyaret etti. EMO Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Abdullah Büyükışıklar 5 Aralık pazar 
günü fuara katılan firmalara teşekkür 
belgesi verdi.




