
ocak 2018 emo izmir şubesi 3

>

1954

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ 

ODASI
İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ

YIL : 30 SAYI : 332 OCAK 2018

Elektrik Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi Adına 

Sahibi
Mahir ULUTAŞ

Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü

Cevat ŞAHİN

Yayın Komisyonu
Avni GÜNDÜZ

Mehmet GÜZEL
Mustafa S. ÇINARLI

Ali ÖZTÜRK

Yayına Hazırlayan
Kamer TÜRKYILMAZ GÜNER

Kahraman YAPICI

Yönetim Yeri
EMO İzmir Şubesi

1337 Sok. No: 16  K: 8
Çankaya-İZMİR

Tel: 0.232. 489 34 35
Faks : 0.232. 445 49 49

izmir@emo.org.tr
http://izmir.emo.org.tr

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
Ayda bir yayınlanır

Baskı
Altındağ Grafik Matbaacılık
Tel/Faks: 0232 457 58 33

Baskı Tarihi
29.12.2017

Basım Adedi
4.800

EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır. Mahir Ulutaş

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Bu yılı ev sahipliği yaptığımız bilimsel ve teknik etkinlik düzenleyerek tamamladık. Hem 

mesleğimizin gelişimine katkı koymak hem de ülkemizin mühendislik birikimi artırmaya 

yönelik olarak planladığımız çalışmalar kapsamında Ekim ayı içinde düzenlediğimiz "V. 

Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi" ardından Aralık ayında da "Turing'den Geleceğe 

Yapay Zeka Konferansı"nı gerçekleştirdik. Sabahın erken saatlerinden kongre merkezi 

önünde kuyruklar oluşmasına neden olan konferansa gösterilen ilgi, 2018'in bilim ve aklın 

ön plana çıktığı, aydınlanmaya açılan bir yıl olması dileğimiz için hepimizi umutlandırdı. 

Özellikle genç araştırmacılara, ülkemizin önemli bilim insanlarına ev sahipliği 

yapmanın gururunu yaşıyoruz. Etkinliğe emeği geçen herkese mühendislik ve bilim dünyası 

adına teşekkür ederiz. 

Bir önceki dönem, 2 yıl önce Tesla Sempozyumu'nu düzenlemiştik. Geçtiğimiz yıl yine 

yoğun bir katılımla bir “Evrim Söyleşisi”ni, bu yıl ise Geleceğin Teknolojileri Konferansı 

kapsamında "Yapay Zeka Konferansı" gerçekleştirdik. Yapay zeka, bilimsel, sosyal, 

ekonomik ve felsefi boyutları olan bir konu. Bu anlamda yapay zekayla bu konferanslar 

serisine başlamanın iyi bir başlangıç olduğunu düşündük. Konferansın, ülkemizde popüler 

düzeyde de olsa, bilim ve bilimsel gelişmelerin tartışıldığı, yaygınlaştığı bir gündemin 

zenginleşmesine vesile olmasını umut ediyoruz.

EMO olarak 2 yıllık çalışma döneminde, bir taraftan pek çok birimimizde onlarca 

mesleki-teknik sempozyum yaparken, diğer taraftan meslektaşlarımızın bilgilerini, 

Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezimiz (MİSEM) vasıtasıyla, günün gereklerine, bilimin ve 

tekniğin ve mühendislik mesleğinin gelmiş olduğu düzeye uygun bir şekilde, sürekli olarak 

güncellemeye çalışıyoruz. Öte yandan TMMOB'un özellikle 1970’lerden bu yana bilimi ve 

tekniği halkın genel yararı için kullanma mücadelesinin bir parçası olmaya çalışıyoruz. 

Özellikle enerji, telekomünikasyon alanları başta olmak üzere meslek alanlarımızda hem 

siyasi iktidarları, hem de kamuoyunu uyarmaya ve bilgilendirmeye devam ediyoruz. 

Ne yazık ki, madenlerde, inşaatlarda, asansörlerde, binalarda yaygınlarla onlarca 

insanımızın öldüğü, doğanın talanına, kentsel ve kültürel alanların yağmasına ve ranta 

dayalı, ucuz emek cehennemi bir ekonomik modeli yaşıyoruz. Diğer taraftan da, bunun 

bir doğal sonucu olarak ve bunun aslında kendini yeniden üretmesinin önkoşulu olarak, 

tüm eğitimin bilimden uzaklaştığı, dinselleştirildiği, çocukların geleceksizleştirildiği, kadın 

cinayetlerinin artık sıradanlaştığı bir ülke dönüşmekteyiz.

Bunun toplumsal, siyasal boyutlarını bir yana bırakırsak, buradan çıkışın ancak 

bilimsel üretimle, bilimsel bilgiye verilen önemle sağlanabileceğinin bilincinde olarak yola 

çıktık. Siyasilerin "Yeni Türkiye" olarak da nitelendirdiği bu karanlık dönemde, bilim ışığı 

ile yolumuzu bulmaya gayret ediyoruz. 2018'de şubelerimizden başlayarak, Odamızın ve 

üst birliğimiz TMMOB'un genel kurullarını gerçekleştireceğiz. Mühendislik camiasının 

bütünleşeceği genel kurullarımızda, hep birlikte alacağımız kararlarla önümüzdeki 2 yıllık 

dönemin çalışmalarının planlayacağız.  

Giderek sarmal hale gelen bu karanlık labirentten çıkış için 2018'ın hepimize umut 

olmasını, barış içinde, emeğin değerini bulduğu, huzurlu bir yaşam diliyoruz. 
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