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TMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi Bülteni 
Yönetim Yeri: EMO İstanbul Şubesi 
Adres: Ergenekon Mah. Cumhuriyet 
Cad. Adlı Han No: 173/3 34373 
Harbiye - İstanbul 
Tel: (0212) 259 11 50  
Faks: (0212) 258 36 55 
İnternet: http://istanbul.emo.org.tr 
E-posta: istanbul@emo.org.tr

Baskı: Ege Basım 
Adres: Esatpaşa Mah. Ziyapaşa Cad. 
No:4 34704 Ataşehir/ İstanbul 
Tel: 0 216 470 44 70

14.000 adet basılmıştır. 
EMO üyelerine ücretsiz dağıtılır. 
Şube Bülteni'nde yayınlanan 
yazılardan yazarları, reklamlardan 
reklam veren firmalar sorumludur.

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

2017 yılının 3. sayısı ile sizlere merhaba diyoruz. 
Yaz ve tatil dönemi sona ererken;  ülkemizde ve dünyada gerilimler, 
savaşlar ve olumsuzluklar tatil yapmadan aralıksız sürüyor ve bundan tüm 
gezegenimiz olumsuz etkileniyor.  Savaşlar ve getirdiği yıkımlar; adaletsiz 
paylaşımın sonucu açlık ve sefalet; acımasızca kirlettiğimiz doğanın, ani 
iklim değişimleriyle verdiği sert tepkiler; çocuklarımıza, torunlarımıza borçlu 
olduğumuz daha güzel bir dünya umudumuzu boşa çıkarmakta.
Ülkemizde ise iktidarın gerici hayat tarzını dayatma girişimleri ve anti 
demokratik tutumu; haksız yere işten çıkartılan binlerce kamu çalışanı, 
hapishanelerde çile dolduran gazeteci, siyasetçi, aydın olarak karşımıza 
çıkmakta. 
Milli Eğitimin gerici heveslerlerle dinci bir şekle dönüştürülmesi, bilimsel 
eğitim yerine dini eğitimi temel alan ve bilimi dışlayan bir hale gelmesi, 
gelecek kuşaklar açısından da kaygı verici. Bunun yanında bir kişinin 
ağzından çıkanın emir telakki edildiği bir ülkede yaşıyoruz ve bu nedenle 
eğitim sistemimiz hiçbir bilimsel veriyi dikkate almadan sık sık, oldubittiye 
getirilerek değiştirilmekte, bu da öğrenciler ve velilerde geleceklerine dair 
endişelere yol açmaktadır. 
Kaliteli bilimsel eğitim, herkesin hakkı olmasına rağmen yüz binlerce veli, 
çocuklarını istemeseler de İmam Hatiplerde okutmak zorunda kalmaktadır. 
İmam Hatip dışında kalan okullarda ise gerici müfredatla bilimsel bilgiler 
yerine dinsel dogmalar ikame edilerek okulların zaten zayıf olan içeriği iyice 
boşaltılıyor. 
Mühendisler olarak, tüm bu olumsuzluklara rağmen doğruları anlatmak 
ve mücadelemize devam etmek bizim ülkemize olan borcumuzdur, bunu 
yapmaya devam edeceğiz.
EMO İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen,  Elektrik Mühendisleri Odası'nın 
en büyük etkinliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 
2017),  16-18 Kasım 2017 tarihlerinde Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesinde 
yapılacak. Kongre hazırlık çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Bu sayıda 
ana konumuz EEMKON 2017 çalışmaları olacak. Tüm meslektaşlarımızı 
kongremize davet ediyor, katılımlarının bize güç vereceğine inanıyoruz.
EEMKON 2017 çalışmaları dışında bültenimizde;  “Ülkemizdeki İletişim 
Altyapı Sorunları”, “Yeni Bilirkişilik Yasası ve Yönetmeliği” ,”Akıllı Şehirler 
ve Akıllı Binalar”, “Enerji Kalitesi”,  “Yangında Elektrik” , “Kablo Standarları” 
başlıklı teknik içerikli yazılar mevcut. Ülkemizde kangrenleşmiş bir sorun olan 
Mesleki Denetim ile ilgili inceleme yazısı da denetim olgusuna yer vermekte. 
Geçen sayıda 1. kısmını yayınladığımız ve bugünlerde heyecan ve biraz 
da tedirginlikle tartışılan Yapay Zeka yazısının 2. Bölümünü, Popüler Bilim 
başlığı altında okuyacaksınız.
Her zamanki gibi bültenimizde, teknik ve mesleki konuların yanında 
sosyal faaliyetlerimiz ve dünyaya biraz da mühendislik dışında bakmamızı 
sağlayacak yazılarımız da var.
İstanbul’un tarihi ve kültürel geçmişinden bir kesiti, Hakkı Kaya Ocakaçan 
arkadaşımız anlatırken Evren İşbilen de gezi günlüğü ile bize gezdiği 
yerlerden örnekler sunmaya devam edecek.
Bültenimizi severek okuyacağınıza inanıyoruz. Tüm meslektaşlarımıza  16-
18 Kasım’da yapılacak  EEMKON 2017 etkinliğinde görüşmek umuduyla 
sağlıklı günler diliyoruz.
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