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14. E-KİTAPLAR
İLETİŞİM VE POLİTİKA

1865 yılında, aralarında Osmanlı İmparatorluğu`nun da bulunduğu 
20 ülke tarafından Paris`te kurulan ve merkezi Cenevre`de bulunan 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği`nin kuruluş günü olan 17 Ma-
yıs, Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada Dünya Haberleşme ve 
Bilgi Toplumu Günü olarak kutlanmaktadır.

Uzun yıllar ülkemiz gündeminde hiç yer almayan bu anlamlı gün, 
ülkemizde son birkaç yıldır Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı ile BTK gibi devlet kurumlarının katılımlarıyla, bazı işadamları 
örgütleri tarafından kutlanmaktadır.

Uzun bir süredir; internet yasakları, sosyal paylaşım ortamlarının ka-
rartılması, telefon dinlemeleri ve sektördeki rekabete aykırı uygula-
malarla anılan ülkemiz, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği`nin, 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişim Endeksinde, 166 ülke arasında 68. 
sırada yer almaktadır.

Bu nedenle; Haberleşme Özgürlüğü`nün, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi`nde de yer alan temel 
bir insan hakkı olduğundan hareketle; gerek teknolojiyi üreten ve gerekse bilginin yaygınlaştırılması 
için çaba gösteren bir meslek örgütü olarak bu günü, anlam ve önemine değecek bir şekilde kutla-
mak istedik.

Etkinliğimize katılan, katkı sunan tüm ilgililere teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.

GÜNEY GÖNENÇ KONFERANSLARI 
BANT ÇÖZÜMLERİ (2012-2015) 
Türkiye`de demokrasi ve bilim mücadelesine önemli katkılar sunan, 
EMO Yönetim Kurulu ve Yayın Kurulu olmak üzere Odamızın birçok 
organında yöneticilik, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölü-
mü`nde Öğretim Üyeliği yapan Hocaların Hocası Güney Gönenç`in 
03 Aralık 2011 günü aramızdan ayrılmasının ardından geçen beş yıl 
içinde onu çeşitli etkinliklerle andık. Müzikten edebiyata, fi zikten po-
litikaya kadar çok geniş bir yelpazede bilgi birikimi ve bu alanlarda 
eserleri, araştırmaları olan Güney Gönenç anısına yapılan etkinlikler, 
hem onun adına yakışır hem de ilgi alanlarını yansıtır çalışmalar ola-
rak hazırlanmaya çalışıldı.

Etkinliklerin bant çözümlerinden derlediğimiz bu çalışmayı uzunca 
bir süredir siz değerli üyelerimiz ve okurlarımız ile paylaşmayı arzu-
luyorduk, son hazırlıkları da tamamlanan çalışmamızın son bölümünde Güney Hocamız için sağlı-
ğında kaleme alınmış, onu anlatan yazılar ile 2012 yılında yitirdiğimiz EMO Onursal Başkanı Ahmet 
Altay Varol`un kendisi ile yaptığı röportaj yer almaktadır. Yine 19 Kasım 2016 tarihinde aramızdan 
ayrılan Sevgili Aykut Göker Hocamız`ın kaleme aldığı bir diğer yazı da bu bölümde yer almaktadır. 
Bu çalışmayla sadece Güney hocamızı değil, bilim, sanat, demokrasi ve EMO mücadelesine katkıda 
bulunan değerli büyüklerimizi de hatırlamayı bir borç bildik.

Fiziken aramızdan ayrılışının 6. yılında sevgili hocamızı andığımız yeni bir etkinliğimizde bu çalışma-
yı sunmayı uygun bulduk. Keyifl i okumalar dileriz.
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KİRALIK İŞÇİLİK, TAŞERONLUK VE  
KIDEM TAZMİNATI PANELİ 
Elektrik Mühendisleri Odası`nın 18. Dönem Yönetim Kurulu Üyeli-
ği, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. dönemlerde EMO Onur Kurulu Üyeliği 
görevinin yanı sıra EMO Ankara Şubesi 6. ve 7. Dönem Yönetim Ku-
rulu Üyeliği görevlerini üstlenen Halil Eker anısına düzenlediğimiz 
“Kiralık İşçilik Taşeronluk ve Kıdem Tazminatı” konulu panelin bant 
çözümlerinden oluşturduğumuzkitabımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Panelin yöneticiliğini EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Yazman 
Üyesi Alaattin Ali Yolcu yaparken DİSK Genel İş Sendikası Araştırma 
Dairesi Müdürü Dr. Özgün Millioğulları, DİSK Sosyal- İş Sendikası 
Uzmanı Onur Bakır, KESK Eğitim- Sen Eğitim Uzmanı Dr.Erkan Ay-
doğanoğlu konuşmacı olarak katıldı. Kitabımızda önsöz yerine de-
ğerli Hocamız Aziz Çelik`in “Kiralık İşçilik: Güvencesizliğin Dibi ve 
10 Soruda Özel İstihdam Büroları Ve Kiralık İşçilik” makalelerine yer 
verdik. bize bu olanağı tanıyan sevgili hocamıza teşekkür ederiz.

Çalışanların bitmek bilmeyen sorunu olan ve her hükümet döneminde farklı şekillere sokularak kar-
şımıza çıkarılan “Kiralık İşçilik ve Taşeronluk” konularında konunun uzmanlarının görüşlerinin aktarıl-
dığı kitabımızı keyifle okumanızı dileriz.

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİ VE  
TÜRKİYE`DEKİ DURUMU ÇALIŞTAYI

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 26 Aralık1954 yılında 672 üye 
ve 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuş olup, 1982 Ana-
yasasının 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşudur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatları-
nı yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, 
yüksek mimar, mimarları örgütünde toplayan Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 
24 odadan biridir. Elektrik, Elektronik, Kontrol ve Biyomedikal Mü-
hendislerini bünyesinde barındıran EMO‘nun bugünkü üye sayısı 
50.000‘in üzerindedir. 

EMO faaliyet alanındaki meslek disiplinlerinin mesleki, teknik 
ve örgütlenme sorunlarına temas etmekte ve üyeleriyle birlikte 
bu kapsamlarda etkinlikler düzenlemektedir. Elinizdeki çalışma, 
Bİyomedikal Mühendisliği alanında uzun zamandır ihtiyaç du-
yulan ve disiplinin tüm alanlarını bir araya getiren “Biyomedikal 
Mühendisiliği Mesleği ve Türkiye‘deki Durumu Çalıştayı”nın bant 
çözümleri özeti ve sonuç bildirgesinden oluşturulmuş bir kitaptır. 

Çalıştay, Biyomedikal Mühendisliği alanında sektör temsilcilerini, 
tıbbi cihaz üreticilerini, kamu kurumlarını, akademisyenleri ve Meslek Odası EMO‘yu bir araya geti-
ren ve mesleğin geleceğine yönelik ciddi tartışmaların yütüldüğü bir etkinliktir. farklı sorumluluktaki 
kurumları bir araya getiren ve meslek disiplininin en geniş katılımı ile gerçekleştirilen bu çalıştay, 
ilerleyen dönemlerde de yapılacak Biyomedikal Mühendisliği meslek etkinliklerinin temelini oluştur-
maktadır. 
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17 MAYIS DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON 
VE BİLGİ TOPLUMU GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Baskıların ve sansürün artarak devam ettiği ülkemizde, bilgiye 
ulaşma özgürlüğünden söz edebilmek mümkün değil. İçinden 
geçtiğimiz OHAL süreci ve haksız hukuksuz KHK`lar ile haber 
siteleri, gazeteler ve haber ajansları kapatılıyor ve sansürleni-
yor. Bu durum evrensel temel haklardan biri olan bilgiye eri-
şim hakkının ortadan kaldırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Sosyal medya paylaşımları suç sayılmakta, bu nedenle binlerce 
kişi tutuklanmakta veya başka yaptırımlara maruz kalmaktadır. 
Türkiye`nin en büyük ve köklü gazetelerinden birinin genel 
yayın yönetmeni attığı bir tweet yüzünden tutuklanıyor, sos-
yal paylaşım ağlarından düşüncelerini aktaran lise öğrencileri-
ne bile cezalar veriliyor, insanlar düşüncelerini özgürce payla-
şamıyorlar. Tüm bu yaşananlar 12 Eylül`ün baskıcı zihniyetinin 
sadeceadının değiştiğini ama her zaman iktidarda olduğunu 
göstermektedir.

Yaşanılan durumun bir başka boyutunda ise Türkiye`deki ile-
tişim alt yapısı ve iletişim ağının kamudan özel sektöre tasfi -
ye edilmesiyle birlikte ortaya konulan anlayış farkı, iletişimi bir 
hak olmaktan çıkararak özel sektörün kâr ve rant kapısı haline 
getirmiştir. Devlet ve yurttaş arasındaki hak ve özgürlük ilişkisi, 
şirket ve müşteri arasındaki daha fazla kâr ilişkisine devşiril-
miştir. Aslında kamuya ait olan alt yapı ile iletişim hizmeti yine 
kamuya ücretlendirilmektedir.

Aynı zamanda sürekli gelişen ve büyüyen bu alanda bilgi güvenliği ve güvenilirliği de son derece 
önemli hale gelmiştir. Özellikle kişisel verilerin güvenliği hâlâ tam anlamıyla sağlanabilmiş değildir. 
Artık insanların sanal platformlarda tek bir kimlik numarası ile birçok şeyi yapabildiklerini düşündü-
ğümüzde kişisel bilgilerin korunması ve güvenliği belki de en temel sorun olarak karşımızda durmak-
tadır.

Çizdiğimiz bu çerçeve içinde EMO Ankara Şubesi olarak 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi 
Toplumu Günü etkinliğini, bir dizi etkinlikle ve birbirinden değerli konuşmacılarla bir araya gelerek 
gerçekleştirdik. Bu etkinliklerin bant çözümlerinden oluşan kitabımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz.

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü`nün anlamını özgürce konuşulabileceği; internete 
erişim herkes için ucuz, yaygın, kullanılabilir ve ulaşılabilir günlerde buluşmak en büyük temenni-
mizdir.
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“NÜKLEER SANTRALLER VE TÜRKİYE”

Özellikle Devlet yetkilileri tarafından Türkiye`de nükleer santral 
yapılması “büyük bir ilerleme ve medeni dünyaya entegre olma, 
dışa bağımlılığı azaltma, güçlü ülke olma” başarısı olarak sunul-
maktadır. Oysa riski oldukça yüksek, Fukuşima örneğinde oldu-
ğu gibi doğal afetlerin sonucunda etkisi büyük olan bu enerji 
üretim yöntemi dünyanın birçok ülkesinde artık terkedilmek-
tedir. Dışa bağımlılığı azaltmayan, atık sorunu hala aşılamamış 
olan nükleer santrallerin sadece kurulacağı bölgeleri değil, tüm 
Anadolu topraklarını tehlikeye sokacağı aşikardır.

• Acaba nükleer santrallar gerçekten gerekli ve faydalı mı-
dır?
• Nükleer santral yapılması bir ilerleme midir?
• Nükleer santrallar yapılınca Türkiye medeni dünyaya en-
tegre mi olacaktır?
• Nükleer enerji nedir ve ülkemizde niçin kullanılmak is-
tenmektedir?
• Dünyada nükleer enerjiden elektrik üreten santralların 
ve bu santralların bulunduğu ülkelerin durumu nedir?

• Atık sorunu nasıl çözülecektir?

gibi sorulara cevap aramak, kurumsal fikrimizi oluştururken bilgi ve birikimlerimizi paylaşmak ama-
cıyla 2015 yılında “Nükleer Santraller ve Türkiye” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdik. Bugün yaşadığı-
mız coğrafyada “enerji” coğrafyanın kaderini belirleyen ana unsur haline gelmiştir. Bugünlerde Siyah 
Kuğu diye nitelendirilen PETROL savaşları on yıllardır emperyalistlerin Ortadoğu`ya hükmetme ça-
bası üzerinden gelişmektedir. Nükleer enerji santralleri de bahane edildiğinin aksine sadece enerji 
sağlamak, elektrik üretmek için yapılmak istenmemekte, bir güç dengesi oluşturmak amacına hizmet 
etmektedir. 6 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz söyleşimizin bant çözümlerinden oluşan bu 
kitapla, ulusal ve uluslararası tüm öğeleri tartıştık. Enerjinin ve elektrik üretiminin ana unsurlarını göz 
önüne alarak ufkumuzu açmaya, yeni fikirler üretmede bir adım atmaya çalıştık.

BENİ AKKUYULARDA MERDİVENSİZ 
BIRAKTIN

Elektrik Mühendisleri Odası olarak nükleer enerji santralleri 
ile ilgili yaratılan kamuoyu algısını biraz olsun değiştirebil-
mek, hakikati biraz olsun gün yüzüne çıkarmak için çaba-
lamaya her zaman devam edeceğiz. Bu çabaların bir ürünü 
olan ve aramızdan ayrılan üyelerimiz sevgili Ataman Kınış 
ve Kenan Özgör anısına düzenlenen, “Beni Akkuyularda 
Merdivensiz Bıraktın” isimli panelin bant çözümlerini siz de-
ğerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Nükleer enerji santralleri ve etkileri ile ilgili hemen hemen 
tüm soruların tartışılarak ortak bir fikir üretimine girildiği bu 
çalışmada sevgili yazar Filiz Yavuz`un “Beni Akkuyularda 
Merdivensiz Bıraktın” kitabından yola çıktık. “Nükleer enerji 
gereklilik mi? Enerjide dışa bağımlılığı azaltır mı? Nükleer 
atıklar insan ve doğa sağlığı açısından neyi ifade etmekte-
dir? Atık sorunları nasıl çözülür?...” gibi birçok sorunun ce-
vabının arandığı bu çalışmayı keyifle okumanızı dileriz.


