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VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi 
ile eşzamanlı gerçekleştirilen sergi-
de, ulusal ve uluslararası ölçekli 61 
sektörel firma yeni teknoloji ve hiz-
metlerini ziyaretçilerle buluşturdu. 

Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi 
ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 
sergiye, ekonomik kriz koşullarına rağ-
men bu yıl daha fazla firma ve kurum 
katılım sağladı. Ticari fuarlara kıyasla 
daha yüksek niteliğe sahip katılımcı 
kitlesinin de desteğiyle sergi alanı, 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nin 
fiziki olarak sunabildiği en yüksek de-
ğer olan; net 1700 metrekarelik alana 
yayıldı. 

Kongre kapsamındaki sempoz-
yumlarda, teorik bildirilerin yanı sıra 
uygulama bildirileri de sunularak 
oluşturulan deneyim aktarma köprü-
sü, sergi alanında katılımcılar arasında 
kurulabildi. 61 ulusal ve uluslararası 

ölçekli kurumun yeni teknolojileriyle 
katılım sağladığını sergi, bilim insan-
ları, üreticiler, tasarımcılar, uygulayıcı-
lar ile kamu ve özel sektör temsilci-
leri tarafından 4 gün boyunca ziyaret 
edildi.

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre 
ve Sergisi kapsamında katılımcıla-
rın ve firmaların hizmetine sunulan 
mobil uygulama ile etkinlikleri anlık 
bildirimlere takip ettiler. Katılımcılara 
kılavuzluk yapan uygulama, sergi ka-
tılımcılarına kartvizit değişimi olma-
dan boyun kartlarındaki karekodlar 
yardımıyla iletişim bilgisi değişimi de 
sağladı. Ziyaretçilere kayıt sırasında 
verilen firma kataloğunda ise iletişim 
bilgilerinin yanı sıra firmaların ürün 
grupları ve sundukları hizmetlere iliş-
kin temel bilgiler de yer aldı. Böylece 
ziyaretçilerin direk ilgi duydukları 
alanlarda faaliyet gösteren kurumları 

öncelikli olarak ziyaret edebilmesine 
olanak sağlandı. 

Aydınlatma, ölçü, güç kalitesi, za-
yıf akım sistemleri, yangın algılama 
ve uyarma sistemleri, otomasyon, 
AG-OG salt malzemeleri, jeneratör, 
kesintisiz güç kaynakları, transforma-
tör üreticileri, kablo üreticileri, güneş 
enerjisi sistemleri, exproof sistemler 
başta olmak farklı alanlarda faaliyet 
gösteren firmaların katılım sağladı-
ğı sergide, kablo, şalter, devre kesici, 
elektrik pano, trafolar, otomasyon, 
yangın ve güvenlik ekipmanlarından, 
veri merkezi ve bina kontrol sistem-
lerine varıncaya kadar geniş bir ürün 
yelpazesi yer aldı.  Alanda faaliyet 
gösteren firmalar ile mühendisler ve 
diğer profesyoneller arasında iletişim 
olanağı yaratan sergi, aynı zamanda 
mühendisler ve kurumlar arasından 
uygulama bilgisi ve deneyim değişimi 
imkanı da yaratmış oldu. 

Yeni Teknolojiler Sergilendi
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