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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
tarafından düzenlenen İletişim Tek-
nolojileri Ulusal Sempozyumu’nun 

(İTUSEM) dördüncüsü gerçekleştirildi. 
Çukurova Ballıca Üniversitesi Kampu-
sü’nde düzenlenen sempozyum kapsa-
mında 2 boyunca 8 oturum yapıldı ve bu 
oturumlarda 34 bildiri sunuldu. “İletişim 
Medya ve Toplum” ile “İletişim Teknolo-
jilerindeki Değişimin Boyutları” konulu iki 
panel yapıldı. EMO 41. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Musa Çeçen, teknoloji-
nin yaşamı kolaylaştırdığını belirtirken, 
teknolojinin kullanımının sorgulanması 
gerektiğini, insanların tüketim alanının 
metaları haline geldiğini söyledi. 

EMO Adana Şubesi, Çukurova Üniver-
sitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar 
Mühendisliği bölümleri tarafından her 
iki yılda bir düzenlenen İletişim Tekno-
lojileri Ulusal Sempozyumu (İTUSEM 
2009) 15-16 Ekim 2009 tarihlerinde Çu-
kurova Üniversitesi Balcalı Kampusü’nde 
gerçekleştirildi. 4. İTUSEM çalışmalarına, 
15 Ekim 2009 tarihinde Adana Şube 12. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Mak, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Tümay, Çukurova Belediye Baş-
kanı Yıldıray Arıkan ile EMO 41. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen’in 
açılış konuşmalarıyla başladı. 

EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Musa Çeçen, Türkiye’deki üniversiteler-
de akademisyen olmanın ve bilimsel 
çalışmalar gerçekleştirmenin çok zor 
olduğunu söyledi. Çeçen, Türkiye’de 
teknoloji üretimi olmadığına dikkat çe-
kerek, şöyle devam etti: 

“Aselsan ve Havelsan ile birkaç 
kuruluşu saymazsanız, sadece kom-
ponent ithalatı üzerinde televizyon 
üretimi yapıyoruz. Bunu bilmezsek, 
ülkemizin geldiği noktayı da bileme-
yiz. ‘Üretmeyin, biz bunları size zaten 
en makul fiyata veririz’ diyen küresel 
tekellerin üretimlerinin pazarlamacısı 
durumuna geliyoruz. Bu durumdan 
kurtulmak lazım. Bunun yolu da Tür-
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araştırılması gerektiğini vurgulayarak, 
“Bu sempozyumda bu konunun iyi 
irdelenmesi ve topluma açıklanmasını 
umuyorum” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından Adana 
Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Mer-
kezi (ÜSAM) Genel Koordinatörü Prof. Dr. 
A. Hamit Serbest, “Teknoloji ve Mühen-
dislik” isimli çağrılı bildirisini sundu.

Öğleden sonra aynı anda iki farklı otu-
rumda bildirilerin sunumu gerçekleştiril-
di. Bildiri sunumlarının son bulmasının 
ardından “İletişim Medya ve Toplum” 
başlıklı panel gerçekleştirildi. Doç. Dr. 
Nurcan Törenli’nin yönettiği panelde, 
Doç. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, 
Yrd. Doç. Dr. Gülseren Adaklı, Doç. 
Dr. Funda Başaran ve Ertuğrul Kürkçü 
katıldı. Aynı gün Çukurova Üniversitesi 
Sosyal Tesisleri’nde sempozyum açılış 
kokteyli yapıldı. 

Sempozyumun ikinci günü iki farklı 
oturum aynı anda yapılarak öğleye 
kadar devam etti. Öğleden sonra ise 
“İletişim Teknolojilerindeki Değişimin 
Boyutları” başlıklı panel gerçekleştirildi. 
EMO Adana Şube 12. Dönem Yönetim 
Kurulu Üyesi Ekrem Gültekin’in yönetti-
ği panele, Karel Genel Müdür Yardımcısı 
Osman Duman, Thales Group Genel 
Müdürü Ender Akıncı, Tilda A.Ş Genel 
Müdürü Önder Özdemir, Gaziantep 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arif Naca-
roğlu katıldı. 

kiye’nin kuruluşunda 1923’te bizi var 
eden o değerleri ve mücadele kültü-
rünü anımsayıp, Türkiye’yi dünyada 
belli tekellerin güdümünden kurtaran 
ve bizi biz yapan o değerlere tekrar 
dönmemizdir. Ancak biz üniversite-
lerde inanç alanı ve türban olur mu 
olmaz mı, bunları tartışıyoruz.”

EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu Baş-
kanı, teknolojinin kullanımında yaşanan 
çarpıklığı da şöyle anlattı: 

“Bir tüketim alanının metaları haline 
geliyoruz. ‘250 kontör yükle, al sana 
bin 500 kontör, hiç durmadan konuş. 
Ama ne konuştuğunun hiçbir önemi 
yok, yeter ki konuş’ diyen bir anlayış 
var. Her taraf baz istasyonu, nedir, niye 
artar bu kadar, bunları da sorgulamı-
yoruz. ‘Mobil iletişim teknoloji birçok 
şeyi kolaylaştırdı, ama bu bizi gerçek-
ten mutlu etti mi?’ diye sormuyoruz.”

Teknoloji mühendisleri yetiştirecek üni-
versitelerin oluşturulması için çalışma 
yapıldığını belirten Çeçen, “Memurlar.net 
adresinde bir internet sitesi var. Burada 
elektrik elektronik mühendisliği mezunu 4 
bin 800 meslektaşımız şu an bir iş bulma-
nın, hayata tutunacak, yaşamlarına yön 
verecek koşullar oluşturmanın sıkıntısıyla 
sürekli mesajlaşıyorlar” diye konuştu. 

Çukurova Belediyesi Başkanı Yıldıray 
Arıkan ise teknoloji ve iletişimde ya-
şanan hızlı değişimin toplum üzerinde 
ne gibi etki yaptığının bilinmesi ve <




