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E
lektrik Mühendisleri
OdasX İzmir Şubesi tara-
fXndan ilki 7-10 MayXs
2009 tarihinde düzenle-
nen Elektrik Tesisat Ulu-

sal Kongresi’nin ikincisi 24-27 Ka-
sXm 2011 tarihlerinde İzmir’de ger-
çekleştiriliyor.

İlk kongre, AydXnlatma Sem-
pozyumu, Otomasyon Sempozyu-
mu, Elektronik Güvenlik Sistemleri
Sempozyumu, Yüksek Gerilim Ça-
lXştayX ve Serbest Müşavir Mühendis
(SMM) Forumu’nu içinde barXndXran
beş ayrX etkinlik olarak gerçekleşti-
rilmiş; elektrik tesisat alanXna yöne-
lik mimar, mühendis, akademisyen ve
sanayicilerin ortak platformu ol-
muştu. Gerçekleştirilen bu kongre sü-
recinde yaşanan olumlu izlenimler so-
nucunda EMO tarafXndan, elektrik te-
sisat alanXndaki mühendislik uygu-
lamalarXnda yaşanan bilimsel ve tek-
nolojik gelişmelerin sunulmasX ve tar-
tXşXlmasX, yasal mevzuatXn izlenmesi
ve buna yönelik önerilerin geliştiril-
mesi, sektördeki tüm kişi, kurum ve

kuruluşlarXn bir araya geti-

rilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi
hedeflenen kongrenin 24-27 KasXm
2011 tarihlerinde yeniden düzenlen-
mesi kararlaştXrXldX.

Yeni teknolojiler ve verimlilik
Dünyada olduğu gibi ülkemizde

de enerjinin etkin ve verimli kulla-
nXlmasX konusunda önemli çalXşma-
lar yapXlmaktadXr. Mevzuattan tasa-
rXma, üretimden tüketime kadar ha-
yatXmXzXn her alanXnda yer almaya
başlayan özellikle binalarXn enerji tü-
ketimlerinin yeni teknolojiler kulla-
nXlarak azaltXlmasXna ilişkin uygula-
malar ön plana çXkmaktadXr. Bu sü-
rece ilişkin geliştirilen teknolojilerin
mesleğimize yansXmalarXnXn, “Elek-
trik Tesislerinde Yeni Teknolojiler
ve Verimlilik” ana temasXyla kon-
grede yer almasX ve tartXşXlmasX sağ-
lanacak.

Kongre; sunulacak bildiriler, ya-
pXlacak panel, çalXştay ve forumlar-
la zengin içeriğe sahip olmasXnXn
yanX sXra TUNAJANS tarafXndan eş
zamanlX olarak düzenlenecek EBİTO
2011 III. Elektrik Tesisat FuarX ile tek-
nolojik gelişmelerin sergilenmesini ve
katXlXmcXlarXn bu ürünlerle buluştu-
rulmasXnX da sağlayacak.

Aydınlatma sempozyumu
EMO ve AydXnlatma Türk Mil-

li Komitesi (ATMK) tarafXndan 2001
yXlXndan itibaren 2 yXlda bir düzen-
lenen AydXnlatma Sempozyumu, en
son 2009 yXlXnda Elektrik Tesisat
Ulusal Kongresi kapsamXnda ger-
çekleştirilmişti. II. Elektrik Tesisat
Ulusal Kongresi kapsamXnda EMO-
ATMK birlikteliğiyle 24-25 KasXm
2011 tarihlerinde VI. Ulusal AydXn-
latma Sempozyumu düzenlenecek.

Aydınlatmada
LED teknolojileri

Son yXllarda LED aydXnlatmala-
ra ilgi önemli oranda artXş gösterme-
sine karşXn LED kullanXmX hakkXn-
da doğru noktada bir bilincin var ol-

duğu söylenemez. En basit aydXnlat-
ma çözümlerinden en detaylX çö-
zümlere kadar sXklXkla kullanXldXğXnX
gördüğümüz LED’ler hakkXnda pro-
jelendirme, imalat ve uygula-
malar, düzenlenecek
sempozyumda
konunun uz-
manlarX ta-
raf Xndan
tartXşXla-
cak. Bu
k a p -

samda ayrXca
25 KasXm
2011 tarihin-
de “Aydınlat-
mada LED Teknolojileri, Uygula-
malar ve Sorunlar” konulu bir pa-

nel gerçekleştirilecek. TE-
DAŞ Genel Müdürlüğü,

EMO, ATMK ve
sektör tem-

silcile-

rinin katXlacağX panelde LED tekno-
lojilerinin geldiği nokta, doğru ve yan-
lXş uygulamalar konusunda katXlXm-
cXlarXn bilgilendirilmesi sağlanacak.

Bina elektronik sistemleri
Son yXllarda elektronik sistemler

binalarXn yapXm sürecinde artan bir
oranda kullanXlmaya başlanmXştXr.
Bina otomasyon sistemleri, yangXn
güvenlik ve elektronik güvenlik sis-
temlerinin gelişmesine karşXn bu
sistemlerin denetlenmesi ve stan-
dartlarXnXn oluşturulmasX konu-
sunda sorunlar yaşanmaktadXr. Bu
konularXn tartXşXlmasX ve mevcut çö-
züm önerilerinin oluşturulmasX he-
defiyle kongre kapsamXnda 24
KasXm 2011 tarihinde gerçek-
leştirilecek panele Çevre ve Şe-
hircilik BakanlXğX, TSE, İzmir
Büyükşehir Belediyesi, Elektrik

Mühendisleri OdasX, Güvenlik
Endüstrisi Sanayicileri ve İşadamla-
rX Derneği (GESİDER), Türkiye
YangXndan Korunma ve Eğitim Vak-
fX (TÜYAK) temsilcileri
konuşmacX olarak ka-
tXlacak.

ANA TEMA: ‘YENİ TENKONOLJİLER VE VERİMLİLİK’

İkincisi 24-27 Kasım’da İzmir’de yapılacak olan Elektrik Tesisat Ulusal Kon-
gresi’nde melsek alanını ilgilendiren tüm konular masaya yatırılacak. Ve-
rimlilik, yeni teknolojiler, aydınlatma, bina elektronik sistemleri ve yeşil ener-
ji gibi konular uzmanların katılacağı toplantılarda ele alınacak. Ayrıca Tür-
kiye’nin enerji geçmişini içermesi öngörülen Enerji Müzesi’nin ilk adımı da
fotoğraf sergisiyle atılacak.

Barış AYDIN
EMO İzmir Şubesi Müdürü

� Enerji Üretim ve DağXtXm Sistemleri
� Bina İçi AG/YG Tesisleri
� AydXnlatma
� AkXllX Binalar ve Bina Elektronik Sistemleri
� Elektrik Tesislerinde Güvenlik
� Enerji Verimliliği ve Kalitesi
� Yeşil Enerji
� Ölçme ve Ölçme Teknikleri, Ölçme DonanXmlarX
� Standartlar, Normlar ve Yönetmelikler
� Denetim, Kabul, İşletme ve BakXm Prosedürleri
� Diğer Uygulamalar
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Elektrik Tesisat Kongresi


