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H›zla geliflen yaflam›n ve endüstrinin giderek artan ve-
rimlilik, güvenlik ve güvenilirlik gereksinimleri otomas-
yon teknolojilerine genifl uygulama alanlar› sa¤lam›flt›r.
Günümüzde, sistemlerin olabildi¤ince h›zl›, özdenetimli
ve güvenilir biçimde çal›flmas› amac›yla otomasyon gün-
deme gelmifltir. Bu alanlardaki bilimsel ve teknolojik ge-
liflmelerin yak›ndan izlenmesi ve uygulamaya koyulmas›
geliflmekte olan ülkeler için son derece önemlidir. Öyle
ki, bugünün insanlar› için s›ra d›fl› ve ola¤anüstü say›la-
bilen düzenek ya da dizgeler, gelecekte ola¤an yaflam›n
gereklerine dönüflecektir.

Otomasyon alan›nda dünyadaki geliflmelerle koflut ola-
rak ülkemizde de üniversiteler ve endüstriyel kurulufllar,
bu ilerlemelere kuramsal ve uygulamal› olarak katk› sa¤-
lamaktad›r. ‹l, bölge ve ülke endüstrisinin kalk›nmas›n-
da; otomasyon konusunda üniversite-endüstri – meslek
odas› iflbirli¤inin önemi yads›namaz. 

Meslek Odas› – Üniversite – Endüstri üçgenini bir araya
getirerek uygulamalardan edinilen deneyimin ve bilgi bi-
rikiminin paylafl›lmas›na olanak sa¤lay›p, otomasyonun
yayg›nlaflt›r›lmas› ve verimlili¤inin artt›r›lmas› amac›yla,
üçüncüsü 2005 y›l›nda Denizli’de yap›lan Otomasyon

Sempozyumu'nun dördüncüsü TMMOB Elektrik Mü-
hendisleri Odas› (EMO) Samsun fiubesi ve Ondokuz Ma-
y›s Üniversitesi (OMÜ) Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar
Mühendisli¤i Bölümlerinin iflbirli¤i ile, 23-25 May›s 2007
tarihlerinde, Samsun’da gerçeklefltirilecektir.
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Amaç ve Kapsam
Sempozyum, ülkemizde otomasyona iliflkin alanlarda çal›flan araflt›rmac› ve uygulay›mc›lar› bir araya getirerek, bu ko-
nulardaki kuramsal geliflmelerin ve yeni uygulamalar›n bildiriler olarak sunulaca¤›, güncel konular›n tart›fl›laca¤› ve ka-
t›l›mc›lar›n bilgi al›flveriflinde bulunaca¤› bir ortam sa¤lamay› amaçlamaktad›r.

IV. Otomasyon Sempozyumu kapsam›nda, geçmifl sempozyumlar›n bir geliflimi olarak bu kesimdeki geliflmeleri ve aka-
demik çal›flmalar› dengeli biçimde ele alan bir sempozyum tasarlanmaktad›r. 

Sempozyum ‹çeri¤i ve Biçimi
Sempozyum ilgili kurullar›n›n, süreç içinde  edindikleri
bilgiler ve gelen istekler do¤rultusunda oluflturduklar›
içerik afla¤›daki  gibi ana çizgileriyle özetlenebilir:

(a) Bilimsel araflt›rma ya da  mesleki araflt›rma-
gelifltirme, uygulay›m bildirilerinin sunumlar› (Bunlar
yetkili kurullarca de¤erlendirilerek sözlü/poster sunum
olarak  seçilebilecektir.)

(b) Belli otomasyon uygulama alanlar›nda uygulay›c›lar
ile sa¤lay›c› ve projeci kurulufllar›n bir araya getirildi¤i
çal›flma guruplar›n›n iletiflim ve tart›flma oturumlar›
(örne¤in g›da sanayi alan›ndaki çal›flanlar ile g›da sanayi
otomasyonunu gerçeklefltiren ya da sa¤layan teknik
kurulufllar›n temsilcileri bir oturumda  kendi alanlar›nda
gündemleflecek konular› tart›fl›p gelifltirebilirler)

(c) Özellikle endüstriyel otomasyon konusunda uzman-
laflm›fl kurulufllar›n kendilerini ve çal›flmalar›n› tan›tmak
isteyecekleri sunum oturumlar› (örne¤in  ABC kuruluflu
DEF alan›nda kendini tan›tma amac›yla sempozyumda
bu amaçla ayr›lm›fl salonlardan birinde kendisine
ayr›lm›fl  zaman içinde sunum yapabilir.)

(d) Otomasyon konulu sergi. Bu sergide ya belirlenen
fiziksel alanlarda kurumlar kendilerini tan›t›c›  sergiler
kurabilirler  ya da sempozyum alan›nda haz›rlanm›fl olan
görsel/iflitsel tan›t›m donan›m›ndan zaman ay›rtarak
sanal sergi uygulamas›na kat›labilirler.

Özellikle (b),  (c)  ve (d) deki etkinliklere  kat›l›m, kat›l›mc›
kurulufllar›n belli ödeme yapmas›na ba¤l›d›r. Kat›l›mc›
kurulufllar›n bu konudaki ek bilgiler için sempozyum
internet sitesine ya da sempozyum sekreterli¤ine
baflvurmalar›  gerekmektedir.

Böylece, sempozyumun  ilginç ve yararl› olma özellik-
lerinin art›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Bölgedeki, özellikle
uygulay›mc› ve sanayicilerin kat›l›m› için ,düzenleme
kurulu , yöredeki sanayi ve ticaret odalar›,  sanayi böl-
geleri, ve di¤er ilgili meslek ve çal›flma kurulufllar›yla
iliflkilerini sürdürmektedir.
Kat›l›mc›lar›n zaman geçirmeden baflvurular›n› yaparak
kat›l›m biçimlerini ve içeriklerini bildirmeleri sempozyu-
mun düzenli ve verimli olarak yürütülmesi ve zaman/yer
planlamas› aç›s›ndan çok yararl› olacakt›r.

‹ki y›lda bir düzenlenen Otomasyon Sempozyumu’nun,
Üniversite, Endüstri ve Meslek Odalar›’ndan gelen kat›-
l›mc›lara gerek kuramsal gerekse uygulamal› anlamda
yararlar, kazan›mlar sa¤lamas› ve Üniversite-Endüstri-
Meslek Odas› aras›ndaki iflbirli¤i ortam›na katk›da bu-
lunmas› düflüncesi geçerlidir. Bu nedenle, sempozyum,
yaln›zca elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisli¤i
alanlar› de¤il makine, endüstri, kimya, yaz›l›m mühen-
dislikleri ve otomasyon apsam›na giren di¤er tüm mes-
lek elemanlar›na yönelik olarak görülebilir.
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Sempozyum Konular›
Sempozyum konular›n›n, k›s›tl› olmamakla birlikte, afla-
¤›daki bafll›klardan oluflmas› öngörülmektedir.

A. Ak›ll› Kontrol Sistemleri
B. Mekatronik
C. Uzman Sistemler
D. Dayan›kl› Kontrol Sistemleri
E. Uyarlanabilir Sistemler
F. Optimal Kontrol Sistemleri
G. Modelleme ve Benzetim Yöntemleri
H. Robotik ve Robot Uygulamalar›
I. Endüstriyel Otomasyon
J. Bina Otomasyonu
K. Makine Otomasyonu
L. Enerji Otomasyonu
M. T›bbi Otomasyon
N. Otomasyon ve Nanoteknoloji
O. Yaz›l›m ve A¤ Teknolojileri
P. Otomasyon E¤itimi
R. D‹⁄ER (Kat›l›mc›lar›n önerebilece¤i ek konular)

Bildirilerin Bas›m›
Bildiriler Otomasyon Sempozyumu 2007 kitab›nda ve
Sempozyum CD’sinde yer alacakt›r.

Kat›l›m Bedeli ve Ödeme
Bildiri sunan kat›l›mc›lar için : 50 YTL
Di¤er kat›l›mc›lar için : 75 YTL

Ödeme ifllemleri
Türkiye ‹fl Bankas› Samsun fiubesi  : 7300-2140403 no-
lu YTL  hesab›na yap›lacakt›r.

Sempozyum kat›l›m bedeli, sempozyum çantas›, bildiri-
ler kitab› ve/veya CD’si, aç›l›fl kokteyli, ö¤le yemekleri,
çay-kahve sunufllar›n› içerir.

Kat›l›mc› olmay› dileyenler, sempozyum web sayfas›nda-
ki “Kat›l›m Formu”nu doldurarak e-posta ile yollayabilir-
ler.

Konaklama
Sempozyumun yap›laca¤› konuma yak›n konaklama
yerleri ile görüflülmüfl olup sempozyuma özel fiyatlar uy-
gulanacakt›r. ‹steyen kat›l›mc›lar, sempozyum internet 

sitesinden bu yerlerin ba¤lant› bilgilerini ö¤renerek ken-
dileri yer ay›rtabilirler.

Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu ve Dan›flma Kuru-
lu: Bu kurullar›n oluflumu ve üyeleri ilk duyuruda belirtil-
mifltir. Sempozyum internet sitesinden ö¤renilebilir.    

‹letiflim Bilgileri
Sempozyum Sekreteri :  Günefl YALIN

Adres : EMO Samsun fiubesi
Karadeniz Mah. Övgü Sok. No:3/A SAMSUN
Telefon : 0 362 231 19 77
Faks : 0 362 231 51 31
Web : www.emo.org.tr/etkinlikler/otomasyon/
E-posta : otomasyon07@emo.org.tr

Sergi v.b konularda Samsun d›fl› iliflki noktas›:
Turan Türkmen (Endüstri & Otomasyon Dergisi, 
ENOSAD)
Telefon : 0 212 2929 0192
E-Posta : turan@eksenltd.com
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