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E lektrik Mühendisleri Odası (EMO) Bursa Şubesi ta-
rafından Uluslararası Elektrik, Elektronik, Bilgisayar 
Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı (ELECO’201), 

1-4 Aralık 2011 tarihlerinde, Uludağ Üniversitesi Elektro-
nik Mühendisliği Bölümü ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
Elektrik-Elektronik Fakültesi’nin desteği ve TÜBİTAK’ın 
katkıları ile gerçekleştirildi. 

Tek yıllarda uluslararası, çift yıllarda ulusal olarak gerçek-
leştirilen ELECO Sempozyumu için bu yıl 1 Aralık 2011 
tarihinde Bursa’da BUTTİM Kültür Merkezi’nde açılış 
töreni düzenlendi. Açılış konuşmaları kapsamında EMO 
Bursa Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Remzi  
Çınar, sempozyumla ilgili bilgi vererek emeği geçenlere 
teşekkür etti. ELECO 2011 Sempozyum Yürütme Kurulu  
Başkanı Prof. Dr. Özcan Kalenderli ise sempozyumun aka-

demik yönüyle ilgili 
bilgi vererek, EMO 
Bilimsel Dergi’yi 
tanıttı. 

EMO 42. Dönem 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Cengiz 
Göltaş ise açılış 
k o n u ş m a s ı n a , 
“Bugüne değin 
altısı uluslararası, 

ULUSLARARASI ELECO 2011
beşi ulusal nitelikte yapılmış olan ve bugün uluslararası 
ölçekte 7.’si düzenlenen bu sempozyum ve fuarlar ile 
ülkemizde meslek alanlarımızda hızlı biçimde yaşanan 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin farkında olmaya ve bu 
dinamizmi Odamızın gelişimine taşımaya büyük önem 
veriyoruz” diyerek başladı.

Göltaş, İzmir’de 24-27 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleş-
tirilen II. Ulusal Tesisat Kongresi açılışında yaptığı konuş-
madan depreme ilişkin değerlendirmelerini yinelerken, 
EMO’da yürütülen bilimsel, teknik ve hukuki çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı, “Böylesine bilimsel niteliği 
yüksek önemli bir kongrede vurgulamadan geçemeyece-
ğim önemli bir konu da son dönemde ülkemizde bilimsel 
faaliyetlerin özgürce gelişmesi önünde yaratılan engellere 
dairdir” diyerek, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 
kuruluş amacına dikkat çekerek, bu kurumun siyasallaş-
tırılmasına tepki gösterdi. Göltaş, TÜBA ile ilgili kanun 
hükmünde kararname ile yapılan düzenlemeye ilişkin 
kaygılarını şöyle anlattı:

“Türkiye’de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bi-
limci kişiliğini ve araştırıcılığı özendirmek ve alanlarda 
emeği geçenleri onurlandırmak; gençleri bilim ve 
araştırma alanına yöneltmek; Türkiye’deki bilimcilerin 
ve araştırıcıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi 
ve korunmasına çalışmak; bilim ve araştırma stan-
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dartlarının uluslararası düzeye çıkarılmasına yardım 
etmek amacıyla, tüzel kişiliğe, bilimsel, idari ve mali 
özerkliğe sahip Türkiye Bilimler Akademisi (kısa adı 
TÜBA) kurulmuştu.
AKP Hükümeti’nin son dönemde hız verdiği kanun 
hükmünde kararname (KHK) düzenlemeleriyle, ülkenin 
kamu yönetimi, özerk kurulları siyasal bir dizayn arayı-
şında, karmaşaya sürüklenmiştir. ‘Ustalık dönemi’nde 
hegemonyasını tesis etmeye çalışan AKP Hükümeti, 
KHK’ler aracılığıyla; hastanelerden, kurullardan, bilim 
kuruluşlarına kadar, iktidarın baskı ve ağırlığını arttı-
rarak, özerk ve bilimsel yapıları ortadan kaldırmıştır. 
Çıkarılan 3 ayrı KHK’nın (635, 651, 662) içerisinde 
TÜBA ile ilgili düzenlemeler de yer almıştır.
651 sayılı KHK ile TÜBİTAK ve TÜBA’nın kuruluş ya-
salarında değişiklik yapılarak iki çok önemli kurum 
doğrudan iktidar kurumlarına dönüştürülmüş oldu. Bu 
kararname ile TÜBİTAK Başkanı istifa edilmiş sayıldı. 
Bilim Kurulu yeniden tanımlandı...
Bilim Kurulu’nun üye sayısı 17’ye çıkarılarak yapısı 
değiştirildi. Bilim Kurulu’nun elinden, yenilenecek 
üyelerini seçme hakkı alındı. Bu hakkı 9 üyeden 3’e 
düşürüldü. Siyasal iktidarın güdümünde olan YÖK’ün, 
Bilim Kurulu’na üye seçme hakkı ise 1’den 3’e çıkar-
tıldı. Diğer yandan 4 üyeyi Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı atayacak. 2 üye TÜBA’dan yine, 2 üye de 
TOBB tarafından belirlenecek.
TÜBA’nın üye sayısı, birden arttırılarak 300 yapıldı. TÜBA 
insan bakımından tırnak içinde zenginliğe boğuldu!
İşin bir başka ilginç boyutu bundan böyle bu üyeleri hü-
kümet ve YÖK belirleyecek. Bakanlar Kurulu TÜBA’ya 
üye seçemiyordu, artık üyelerin üçte birini yani yüz 
kişiyi Bakanlar Kurulu atayacak. Yine yeni düzenleme 
ile üçte bir üyenin (100) seçimi de YÖK’e tanındı. Böy-
lece bu kurumun bilimsel özerkliğine son verdiler ve 
TÜBA’ya siyasal atamalar dönemini başlattılar!
27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
651 sayılı KHK’nin gerektirdiği üye belirleme usulünün 
ve başkanın seçim şeklinin dünyanın bilim akademileri 

arasında başka örneği yoktur. Bu uygulama Türkiye’nin 
saygınlığını ciddi şekilde zedeleyecek ve dünya bilim 
camiasından dışlanmasına neden olacaktır. TÜBA üye-
leri bu durumu derin bir kaygıyla karşılamaktadır.”

Konuşmasında, TMMOB, DİSK ve KESK’in ülkemizde 
yaşanan baskı ortamına ilişkin yaptıkları açıklamaya da 
değinen Göltaş, “Açıklamada; giderek artmaya devam 
eden baskı ve korku imparatorluğu uygulamalarının bir 
örneği olarak KESK üyelerine yönelik olarak gerçekleş-
tirilen operasyonlar sonrası açılan davada, aralarında 
KESK Genel Başkanı Lami Özgen’in de bulunduğu 25 
KESK üyesine 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verilmesi 
ile demokrasi mücadelesinde oldukça önemli konuma 
sahip bir emek örgütü olan KESK’in baskı yöntemleri 
ile sindirilmeye çalışıldığı görülmektedir” dedi. Açılan 
davaların Türkiye’de iktidara muhalif bir pozisyon alan 
tüm kesimlerin “bir şekilde herhangi bir dava ile ilişkilen-
dirilerek, etkisizleştirilmeye çalışıldığını” gösterdiğini ifade 
eden Göltaş, gazetecilerden öğrencilere, profesörlerden 
avukatlara, seçilmiş belediye başkanlarından milletvekil-
lerine, sendika başkanlarından siyasi parti temsilcilerine 
kadar büyük bir kesimin siyasi düşüncelerinden dolayı 
cezaevlerine doldurulmakta olduğuna dikkat çekti. Yandaş 
medya gücü ile de kamuoyu tepkisi manipüle edilerek 
kontrol altına alınmakta olduğunu söyleyen Cengiz Göltaş, 
konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bilinmelidir ki, ne KHK’ler ile TMMOB’nin etkisiz-
leştirilmeye çalışılması, ne de verilen bu cezalar ile 
KESK’in emek ve demokrasi mücadelesindeki hak 
arama taleplerinin susturulmaya çalışılması bağımsız 
demokratik bir Türkiye inancımıza, çalışanlardan yana 
emek ve çabalarımıza engel olamayacaktır. Bizler emek 
ve meslek örgütleri olarak KESK’in yanında olduğumu-
zu, bu uygulamanın karşısında sessiz kalmayacağımızı 
ve ülkenin dört bir yanında bu ülkenin gerçek sahipleri 
olarak seslerimizi birleştirerek tüm gücümüzü kullana-
cağımızın bilinmesini isteriz.”

Açılış konuşmalarının ardından ABD Ulusal Bilim Vakfı yö-
neticilerinden Prof. Dr. Semahat S. Demir “Biyomedikal Mü-
hendisliği” konulu açılış bildirisini sundu. Bildirinin ardından  
TÜYAP Fuar Merkezi’nde fuar açılışı gerçekleştirildi. Etkinlik 
açılışın ardından öğleden sonra 4 salonda birbirine paralel 
olarak gerçekleştirilen bildiri sunumları ile devam etti. İlk 
gün çalışmaları açılış kokteyli ile sona ererken, sempozyum 
çalışmaları ikinci gün sabah bildiri sunumlarıyla devam etti. 
Öğleden sonra ise Trilye, İznik, Cumalıkızık ve Bursa Şehir 
Merkezi’ne sosyal amaçlı turlar düzenlendi.

ELECO’2011 kapsamında 167 akademik bildiri sunumu 
gerçekleştirildi. Elektrikli araç şarj ünitesi, elektrikli araçlar 
ve güneş arabasının sergilendiği Gelecek Parkı Standı 
büyük ilgi toplarken, fuar alanında sektörde yer alan çok 
sayıda firma ürünlerini sergiledi. <Re
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