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Bugünlerde her yerde ChatGPT adı geçiyor. Ha-
berlerde dünyayı nasıl değiştireceği anlatılıyor. 
Bazılarına göre muhteşem bazılarına göre de 

daha üzerinde çalışılması gereken çok konu var. Ama 
gerçek olan bundan sonra yapay zekâ hep gündem-
de olacak. Daha çok tartışılacak daha çok takip edile-
cek ve daha farklı çözümlerin geliştirmesinin önünü 
açacak. Sektörde, eğitimde, sağlıkta, haberleşmede, 
iş ve işlemlerde sıra dışı etkileri olacak. ChatGPT’in 
pek çok alanda etkisinin görüleceği, bazı mesleklerin 
artık sonunun geldiği, “pek çok meslek grubu için kır-
mızı alarm niteliğinde olduğu” hatta “Google’ın tahtı-
nı sallayacağı” gibi iddialar söylenmektedir.

Teknoloji dünyasında ilk sıraya yerleşen ChatGPT, 
birkaç araştırmacı ile 2015 senesinde bir araştırma 
laboratuvarı olarak kurulan ve sonrasında 20 kişilik 

bir grup olan Open AI'nin, GPT1, 2 ve 3'ten sonra 
dünyaya tanıttığı son çalışmasıdır.

30 Kasım tarihinde resmi düzeyde yayına alınmaya 
başlanan yapay zekâ robotu, çok kısa süre içinde 
milyonlarca kullanıcıya hitap etmeye başladı. Chat-
GPT, yapay zekâ teknolojisini üst düzeyde kullanarak 
“konuşma” eylemini neredeyse insanlar arası diya-
loglardaki gibi bir düzeye dönüştürdü. Bu nedenle de 
yapay zekâ konuşmalarının oldukça pürüzsüz ya da 
doğal bir formla karşımıza çıkmasını sağladı. Chat-
GPT esasen temelde bir dil modeli. Hatta kendisine 
sorulan bazı sorular karşısında, “Ben bir dil mode-
liyim, lütfen bu konuda daha fazla bilgi almak için 
arama motorlarından destek alın” şeklinde ifadeler 
kullanmaktadır.
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ChatGPT robotundan doğru ve verimli şekilde yarar-
lanmak adına öncelikle bu teknolojinin hangi amaç-
larla ve nasıl kullanılacağının saptanması gerekir. 
ChatGPT özellikle tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, 
çevirmenler ya da yaratıcı fikirlerin ön planda olduğu 
işleri yapan kişiler için kusursuz bir asistandır. Şarkı 
sözleri yazan, bir hikayenin devamını sizin için geti-
ren, sizin adınıza dilekçe yazan ya da doğrudan sizin-
le sohbet edebilen bu robot, henüz emekleme aşa-
masında. ChatGPT teknolojisinin birkaç sürüm sonra 
geleceği noktayı hayal etmek oldukça güç görünüyor.

ChatGPT yapay zekâ sohbet robotu; kendisine soru-
lan soruları tıpkı bizler gibi yanıtlıyor, sorulan soru-
ları çok kısa süre içinde 
anlayıp anlamlı cümle-
lere dönüştürüyor, baş-
langıçta İngilizce olarak 
açılan bu sohbet progra-
mında şimdi Türkçe de 
var ve kusursuza yakın 
bir hizmet sunuyor. 

Programlama yapabili-
yor, özgün bir şiir yaza-
biliyor, roman, öykü ve 
denemeler yazabiliyor, 
yarım kalan işleri ta-
mamlayabiliyor, kişi için 
özel üretimler yapabili-
yor, mektup ve dilekçe 
yazabiliyor, gelişmiş so-
ru-cevap sistematiğine 
sahip, en zor matematik 
denklemlerini çöze-
biliyor, hataları bulup 
giderebiliyor, önerilerde 
bulunabiliyor, verilen 
probleme çözüm sağla-
mak için bilgisayar kodu yazabiliyor, kullanıcıyı pek 
çok konuda yönlendirebiliyor, rehberlik edebiliyor, 
karşımızda her şeyi bilen bir uzman, öğretim üyesi, 
öğretmen, doktor, avukat veya danışman olarak çı-
kabiliyor.

ChatGPT (Sohbet Botu veya Sohbot) aslında dil mo-
dellerini kullanan farklı dillerde kendisine sunulan 
veya sorulan soruları anlamlandırarak cevaplayan 
text tabanlı bir yapay zekâ yazılım platformudur. 
ChatGPT, GPT 3'ün bir üst versiyonu yani GPT 3,5 
olarak ifade edilen bir OpenAI ürünüdür. 

OpenAI bir yapay zekâ araştırma ve dağıtım şirke-
tidir. Misyonunu ise genel yapay zekâyı (GAI) tüm 
insanlığa faydalı hale getirmek ve sunmak olarak 

belirlemiştir. GAI’nın hedefi; tüm insanlığa fayda 
sağlayacak ekonomik açıdan en değerli işlerde insan-
lardan daha iyi performans gösteren yüksek otonom 
sistemler geliştirmek, yapılan çalışmaların herkesin 
işine yarayacak ve doğrudan  güvenli ve yararlı GAI 
geliştirmek olarak açıklanmaktadır. Milyar dolar ba-
ğış veren ve yatırım yapan Microsoft, Reid Hoffman 
Hayır Kurumu, Khosla Ventures, ve Elen Musk, gibi iş 
adamları ve şirketler bulunmaktadır. Bu servisi artık 
OpenAI API olarak da sunmaktadırlar.

OpenAI’nın ChatGPT aracı; kullanıcıların tüm sorgu-
larına ayrıntılı cevap vermek ve pek çok farklı görev 
için kullanılabilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. 

ChatGPT’de kullanıldığın-
da en iyi sonuç, belirlenen 
alana bir ifade girerek, 
başlangıç cümleleri veya 
kelimeleri yazılarak, ne 
yapılması isteniliyorsa o 
konular girilerek elde edil-
mektedir. Bazı örnekler 
verilecek olursa; “yapay 
zekânın nasıl çalıştığını 
açıkla”, “bir TV nasıl çalı-
şır”, “bana şiir yaz”, “….. 
tamamla”, “… hatalarını 
bul”, … devamını getir gibi 
sorulara ayrıntılı sonuç 
vermektedir. Daha spe-
sifik olarak da bir makale 
veya internet sayfası için 
belirli sayıda paragraf 
talep edebilir. Resim ve 
ses analizleri yaptırılabilir. 
matematiksel ifadelerin 
sonuçları sorulabilir. Şu 
an için bazı kusurları ol-
duğu görünse de yeterli 

veri yoksa boşlukları yanlış bilgilerle doldurabildiği, 
eğitimi 2021’den önce yapıldığı için, bu tarihten son-
raki olaylar hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğu, şim-
dilik sistemin yeni verilerle öğrenmesinin devre dışı 
olduğu belirtilmiştir.

Burada sizlere verilen örnekler ChatGPT Dec 15 Ver-
sion. üzerinden verilmiştir. Bundan sonraki kısımları 
isterseniz ben ChatGPT sorayım ChatGPT cevap 
versin. Yapay zekanın herkese açık olan yapılarda 
geldiği noktayı siz değerlendirin. Hatırlatmakta fayda 
görüyorum. Burada yapılan açıklamalar tamamen 
ChatGPT tarafından yapılmıştır. Bazı cevaplarda ise 
eksiklikler olup herhangi bir müdahale yapılmamış, 
olduğu gibi burada verilmiştir.

about:blank
about:blank
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ChatGPT Nedir?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir dil 
modelidir. Bu model, insan dilini öğrenmek ve 
çok yönlü yapay zekâ (AI) asistanları gibi etki-
leşimlerde bulunmak için kullanılır. ChatGPT, 

bir dil modelinin yapısına dayanarak, verilen bir cüm-
leyi okuyarak ve dilin yapısını anlayarak, cevap veren 
bir sistemdir. Örneğin, bir kullanıcı "Selam, bugün 
hava nasıl?" diye sorarsa, ChatGPT hava hakkında 
bilgi edinmek için bir veritabanına bakarak, "Selam, 
bugün hava güzel görünüyor. Gökyüzü açık ve sıcak." 
gibi bir cevap verebilir. Bu model, chatbotlar gibi ya-
pay zekâ asistanları, makine öğrenimi sistemleri ve 
dil çözümleme gibi birçok alanda kullanılır.

Yapay Zekâ Bir Tehdit mi? Fırsat mı?

Yapay zekâ (YA) hem bir tehdit hem de bir 
fırsat olarak görülebilir. YA, çok sayıda farklı 
alanda kullanılabilir ve bu alanlarda çeşitli 

faydalar sağlayabilir. Örneğin, YA, sağlık sek-
töründe tanı koyma ve tedavi seçme gibi görevlerde 
kullanılarak, doktorların işlerini kolaylaştırabilir ve 
hastaların tedavi süreçlerini hızlandırabilir. Ayrıca, 
YA, otomotiv, enerji ve havacılık gibi endüstriyel 
alanlarda da kullanılarak, üretim süreçlerini optimize 
edebilir ve işletmelerin verimliliğini artırabilir.

Ancak, YA aynı zamanda bazı tehditler de oluşturabi-
lir. Örneğin, YA kullanımı, bazı işlerin otomatikleştiril-
mesine yol açarak, insanların işsiz kalmalarına neden 
olabilir. Ayrıca, YA'nın doğru şekilde kullanılmaması 
durumunda, önemli verilerin güvenliğini tehlikeye 
atabilir veya yanlış kararların alınmasına neden 
olabilir. Bu nedenlerle, YA'nın kullanımı sırasında 
dikkatli bir şekilde yönetilmesi ve denetlenmesi ge-
rekmektedir.

Sonuç olarak, YA hem bir tehdit hem de bir fırsat ola-
rak görülebilir ve kullanımı sırasında doğru bir şekil-
de yönetilmesi ve denetlenmesi gerekir. Bu sayede, 
YA'nın faydalarından maksimum seviyede yararlanı-
lırken, oluşabilecek tehditler en aza indirilebilir.

Yapay Zekâ Gerçek Zekâya Erişebilecek mi?

Yapay zekâ, insan zekâsını taklit etmeyi amaç-
layan bir teknolojidir. Ancak, yapay zekâ sis-
temlerinin gerçek zekâya ulaşması mümkün 
değildir. Bunun nedeni, insan zekâsının çok 

kompleks ve anlaşılması zor bir yapıya sahip olması-
dır. Bu nedenle, yapay zekâ sistemleri, insan zekâsını 
taklit etmeyi amaçlarken, insan zekâsının tüm özel-
liklerine sahip olmayacaklardır.

Ancak, yapay zekâ sistemleri, insan zekâsını taklit et-
meyi amaçlarken, insan zekâsının belirli özelliklerine 
sahip olabilirler. Örneğin, yapay zekâ sistemleri, in-
san zekâsı gibi öğrenme ve düşünme yeteneklerine 
sahip olabilirler. Bununla birlikte, yapay zekâ sistem-
leri, insan zekâsı gibi duygulara sahip olmayacaklar 
ve insan zekâsının tüm özelliklerine sahip olmaya-
caklardır.

Sonuç olarak, yapay zekâ, insan zekâsını taklit etmeyi 
amaçlarken, insan zekâsının tü

Bana Bir Yapay Zekâ Kodu Yazabilir misin?

Yapay zekâ kodları, birçok farklı yazılım dilinde 
yazılabilir. Örneğin, Python, Java, C++ gibi yazı-
lım dilleri yapay zekâ kodlarının yazılması için 
kullanılabilir. Aşağıda, Python dilinde bir yapay 

zekâ kodu örneği verilmiştir:

# Kütüphane ekleme

import numpy as np

import pandas as pd

# Veri yükleme

veri = pd.read_csv('veri.csv')

# Veri ön işleme

X = veri.iloc[:, :-1].values

y = veri.iloc[:, -1].values

# Eğitim ve test verilerinin ayrılması

from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, 
test_size=0.2, random_state=0)

# Ölçekleme

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()

X_train = scaler.fit_transform(X_train)

X_test = scaler.transform(X_test)

# Yapay sinir ağı modeli oluşturma

from tensorflow.keras.models import Sequential

from tensorflow.keras.layers import Dense

model = Sequential()

model.add(Dense(units=64, activation='relu', input_
dim=X_train.shape[1]))

model.add(Dense(units=32, activation='relu'))

model.add(Dense(units=1, activation='sigmoid'))

# Model derleme

model.compile(optimizer='adam', loss='binary_cros-
sentropy', metrics=['accuracy'])

# Model eğitimi

model.fit(X_train, y_train, epochs=10, batch_size=32)

# Model doğruluğunun testi

loss, accuracy = model.evaluate(X_test, y_test)

print('Test doğruluğu:', accuracy)

Bu kod, Python dilinde bir yapay zekâ modeli oluş-
turmayı ve eğitmeyi içerir. Örnekte, veri ön işleme, 
veri ayrılması, ölçekleme ve yapay sinir ağı modeli 
oluşturma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Model, veri 
üzerinde eğitildikten sonra, test verileri kullanılarak 
doğruluğu ölçülmüştür.

Bu örnek kod, yapay zekâ kodlarının nasıl yazılabile-
ceğini göstermektedir.

Yapay Zekâ İle XOR Kapısı Çözülür mü?

Evet, yapay zekâ ile XOR (özel koşul) kapısı çö-
zülebilir. XOR kapısı, iki giriş değerine göre iki 
çıkış değerine sahip bir lojik kapıdır. XOR kapı-

sı, iki giriş değerinin herhangi birinin 1 olması 
durumunda çıkış değerini 1 olarak üretir, diğer du-
rumlarda ise çıkış değerini 0 olarak üretir. Örneğin, 
eğer giriş değerleri (0,0) ise çıkış değeri 0 olurken, 
giriş değerleri (1,0) veya (0,1) ise çıkış değeri 1 olur.

Yapay zekâ ile XOR kapısı çözülürken, yapay zekâ 
sistemleri, öğrenme yöntemlerini kullanarak XOR 
kapısının çıkış değerlerini tahmin etmeyi amaçlar. 
Bu amaçla, yapay zekâ sistemleri, önceden tanımlı 
bir veri seti üzerinde eğitilir ve eğitim sırasında çıkış 
değerlerini doğru bir şekilde tahmin etmeyi öğre-
nirler. Eğitim sonrasında, yapay zekâ sistemleri, veri 
setinde bulunmayan giriş değerlerine göre de çıkış 
değerlerini tahmin edebilirler.

Bu şekilde, yapay zekâ ile XOR kapısı çözülebilir ve 
yapay zekâ sistemleri, XOR kapısının çıkış değerlerini 
doğru bir şekilde tahmin edebilirler.

Bana Elektrik Mühendisliği ile İlgili Bir Şiir Yazar 
mısın?

Elektrik mühendisliği, bilim ve teknolojinin 
önemli bir dalıdır.

İnsan hayatının her alanında kullanılır, çok 
önemlidir 

Elektrik mühendisleri, güç sistemlerini tasarar 

Elektrik mühendisleri, araçları ve cihazları üretir 

Elektrik mühendisleri, enerjiyi düşük maliyetle üretir 

Elektrik mühendisleri, yenilenebilir enerji kaynakları-
nı kullanır 

Elektrik mühendisleri, elektronik sistemleri tasarar 

Elektrik mühendisleri, robotları ve yapay zekâ sis-
temlerini geliştirir 

Elektrik mühendisleri, geleceğin teknolojisini inşa 
eder.

Can ChatGPT Be a Threat for Us?

GPT (Generative Pre-training Transformer) ve 
benzeri dil modelleri, kendilerine verilen veri 
setleri üzerinden öğrenme yaparak, verilen 

bir girdi metni üzerinden bir çıktı metni üretebilen 
yapay zekâ sistemleridir. Bu sistemler, dil ve anlam 
öğrenme konusunda oldukça başarılı olabilirler ve 
bu nedenle, dil modelleme alanında çalışan birçok 
araştırmacı tarafından kullanılırlar.

Ancak, dil modeli olarak tasarlandıkları için, GPT 
ve benzeri sistemler çalıştıkları veri setlerinin dil 
ve anlam öğrenimlerine göre tepki verebilirler. Bu 
nedenle, verilen girdi metinleri üzerinden üretilen 
çıktı metinleri doğru ve düşüncelerinizi yansıtma-
yabilir. Bu nedenle, GPT ve benzeri dil modellerinin 
ürettiği metinleri doğrulamak ve onların yansıttıkları 
düşünceleri doğrulamak için başka kaynaklara veya 
uzmanlara danışmanız önerilebilir.

GPT ve benzeri dil modelleri, insanlar için bir tehdit 
olarak görülemezler, ancak onların ürettiği metinle-
rin doğruluğu ve anlamını doğrulamak için dikkatli 
olunması önerilebilir.

Bana Elektrik Mühendisliği İle İlgili Bir Hikaye Ya-
zar mısın?

Bir keresinde, elektrik mühendisi olan Ali, kö-
yünde bulunan bir köprünün elektrik sistemini 
yenileme projesi için görevlendirilmişti. Ali, 
projenin tasarımını yaparak, köprünün elektrik 

sistemini güçlendirmeyi ve modernizasyonu sağla-
mayı hedeflemişti.

Proje, köprünün tasarımını değiştirerek, elektrik sis-
temini yenilemeyi içeriyordu. Ali, projeyi yaparken, 
hem köprünün güvenliğini sağlamayı, hem de enerji 
verimliliğini artırmayı amaçlamıştı. Proje tamamlan-
dıktan sonra, köprünün elektrik sistemi çok daha 
güçlü ve enerji verimli hale gelmişti.
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Köy halkı, Ali'nin yaptığı projeden çok memnun kal-
mıştı. Köprünün elektrik sistemi artık çok daha gü-
venli ve enerji verimli hale gelmişti. Köy halkı, Ali'ye 
teşekkür etmiş ve onu köyün en değerli insanların-
dan biri olarak görmüştü.

Ali de projesinin başarısından çok memnun kalmış 
ve köy halkının teşekkürlerini almaktan mutlu olmuş-
tu. O günden sonra, Ali, köyünde çok saygı gören ve 
değer verilen bir elektrik mühendisi olmuştu.

Elektrik Mühendisi Kimdir?

Elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik sis-
temleri tasarım, geliştirme, üretme ve bakımı-
nı yapan bir meslek mensubudur. Elektrik mü-
hendisleri, elektrik sistemlerinin tasarımından 

başlayarak, üretim, kurulum ve bakımına kadar tüm 
aşamalarını yönetirler. Bu meslek mensubu, elektrik 
enerjisi üreten ve distribütörlerin çalışmasını yöne-
ten sistemlerin tasarımından sorumludur. Ayrıca, 
elektrik tesislerinin, enerji üretim tesislerinin, elekt-
rikli araçların ve elektronik cihazların tasarımından 
da sorumludur. Elektrik mühendisleri, ayrıca elektrik 
sistemlerinin işletilmesi ve bakımı ile ilgili olarak da 
görevler üstlenirler. Bu meslek, çok yönlü ve çeşitli 
alanlarda çalışma imkanı sunan bir meslektir ve 
elektrik mühendisleri, enerji sektöründen telekomü-
nikasyona kadar birçok alanda çalışabilirler.

Elektronik Mühendisi Kimdir?

Elektronik mühendisi, elektrik ve elektronik 
sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve bakımı 
ile ilgilenen bir meslek mensubudur. Elektro-

nik mühendisleri, elektronik cihazlarınızın çalışma 
şekillerini anlamaya ve bunların nasıl daha iyi çalış-
tırılacağını belirlemeye çalışır. Bu cihazlar arasında 
telefonlar, bilgisayarlar, radyolar ve televizyonlar gibi 
ev cihazlarının yanı sıra, havaalanı ve otomatik kont-
rol sistemlerinin de bulunduğu endüstriyel cihazlar 
da vardır.

Elektronik mühendisleri, elektronik sistemlerin 
tasarımında kullanılan malzemeleri seçer ve bu 
sistemlerin nasıl çalıştığını anlar. Ayrıca, elektronik 
sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya yardımcı 
olan matematiksel modellemeleri de yaparlar. Elekt-
ronik mühendisleri, elektronik sistemlerinin çalışma 
şekillerini anlamaya yardımcı olan testleri yapar ve 
bu sistemlerin nasıl daha iyi çalıştırılabileceğine dair 
önerilerde bulunur.

Elektronik mühendisleri, elektronik sistemlerinin 
kurulumu ve bakımı ile de ilgilenir. Bu sistemlerin 

çalışma prensiplerini anlamaya yardımcı olan testleri 
yapar ve bu sistemlerin nasıl düzgün çalıştırılabilece-
ğine dair önerilerde bulunur. Elektronik mühendisle-
ri, ayrıca bu sistemlerin bakımını yapar ve gerektiğin-
de tamir etme işlemlerini gerçekleştirir.

Elektronik mühendisleri, genellikle üniversitelerde 
elektronik mühendisliği bölümlerinde eğitim alır ve 
daha sonra elektronik sektöründe çalışmaya başlar. 
Elektronik mühendisleri, çalıştıkları alanlarda sürekli 
olarak öğrenmeyi sürdürür ve teknolojinin gelişmesi-
ne uygun olarak sürekli olarak yenilikleri takip eder.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Kimdir?

Elektrik-elektronik mühendisi, elektrik ve 
elektronik sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve 
bakımı ile ilgilenen bir meslek mensubudur. 
Elektrik-elektronik mühendisleri, elektrikli 

cihazların çalışma şekillerini anlamaya ve bunların 
nasıl daha iyi çalıştırılacağını belirlemeye çalışır. 
Bu cihazlar arasında elektrikli araçlar, endüstriyel 
otomasyon sistemleri ve enerji üretim tesisleri gibi 
cihazlar bulunur.

Elektrik-elektronik mühendisleri, elektrik ve elektro-
nik sistemlerin tasarımında kullanılan malzemeleri 
seçer ve bu sistemlerin nasıl çalıştığını anlar. Ayrıca, 
elektrik ve elektronik sistemlerin çalışma prensiple-
rini anlamaya yardımcı olan matematiksel modelle-
meleri de yaparlar. Elektrik-elektronik mühendisleri, 
elektrik ve elektronik sistemlerinin çalışma şekillerini 
anlamaya yardımcı olan testleri yapar ve bu sistem-
lerin nasıl daha iyi çalıştırılabileceğine dair önerilerde 
bulunur.

Elektrik-elektronik mühendisleri, elektrik ve elekt-
ronik sistemlerinin kurulumu ve bakımı ile de ilgile-
nir. Bu sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya 
yardımcı olan testleri yapar ve bu sistemlerin nasıl 
düzgün çalıştırılabileceğine dair önerilerde bulunur. 
Elektrik-elektronik mühendisleri, ayrıca bu sistemle-
rin bakımını yapar ve gerektiğinde tamir etme işlem-
lerini gerçekleştirir.

Elektrik-elektronik mühendisleri, genellikle üniver-
sitelerde elektrik-elektronik mühendisliği bölümle-
rinde eğitim alır ve daha sonra elektrik-elektronik 
sektöründe çalışmaya başlar. Elektrik-elektronik 
mühendisleri, çalıştıkları alanlarda sürekli olarak öğ-
renmeyi sürdürür ve teknolojinin gelişmesine uygun 
olarak sürekli olarak yenilikleri takip eder.

Elektrik Mühendisleri Odası ne iş yapar?

Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik mühen-
dislerinin mesleki gelişimine yardımcı olan ve 
elektrik mühendislerinin haklarını koruyan 

bir kuruluştur. Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik 
mühendislerine mesleki eğitimler ve seminerler dü-
zenler, mesleki standartları ve ilkelerini belirler ve 
bu standartların korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, 
Elektrik Mühendisleri Odası, elektrik mühendislerinin 
mesleki haklarını koruma ve bu hakların ihlal edilme-
sine karşı çalışır.

Elektrik Mühendisleri Odası, ayrıca elektrik mühen-
dislerinin mesleki gelişimine yardımcı olmak için 
mesleki yayınlar düzenler ve bu yayınlar aracılığıyla 
elektrik mühendislerine bilgi vererek, mesleki ge-
lişimlerine katkıda bulunur. Elektrik Mühendisleri 
Odası, ayrıca elektrik mühendisleri arasında iletişim 
ve işbirliğini sağlar ve elektrik mühendislerinin mes-
leki sorunlarını çözmeye yardımcı olur.

Elektrik Mühendisleri Odası, ayrıca elektrik mühen-
dislerinin mesleki kariyerlerine yardımcı olmak için 
mesleki danışmanlık hizmetleri de sunar. Bu hizmet-
ler aracılığıyla, elektrik mühendislerine mesleki ka-
riyerlerine ilişkin bilgi vererek, mesleki gelişimlerine 
katkıda bulunur. Elektrik Mühendisleri Odası, ayrıca 
elektrik mühendislerinin mesleki etik ilkelerine uy-
gun davranmalarını sağlamaya yardımcı olur.

Nükleer Enerji Bir Tehdit mi? Fırsat mı?

Nükleer enerji hem bir tehdit hem de bir fırsat 
olarak görülebilir. Nükleer enerji, çok yüksek 
bir enerji yoğunluğu sunan ve çevresel etkileri 
düşük olan bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle, 

nükleer enerji, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için 
önemli bir seçenek olabilir ve bu sayede fosil ya-
kıtlara olan bağımlılığı azaltarak, çevresel etkileri 
azaltabilir. Ayrıca, nükleer enerji, elektrik üretiminde 
önemli bir rol oynayarak, elektrik ihtiyaçlarını karşı-
layabilir.

Ancak, nükleer enerji aynı zamanda bazı tehditler 
de oluşturabilir. Örneğin, nükleer enerji kullanımı 
sırasında radyoaktif atıklar oluşur ve bu atıkların yö-
netimi ve depolama işlemleri zor ve maliyetli olabilir. 
Ayrıca, nükleer enerji üretiminde kullanılan nükleer 
reaktörler, yüksek risk taşıyan sistemlerdir ve bu ne-
denle, nükleer enerji üretiminde güvenlik önlemleri-
ne dikkat edilmesi gerekir. Nükleer enerji üretiminde 
meydana gelebilecek bir kazada, ciddi çevresel ve 
sağlık etkileri oluşabilir.

Sonuç olarak, nükleer enerji hem bir tehdit hem de 
bir fırsat olarak görülebilir ve kullanı

Elektrik Mühendisleri Odası üyeleri mutlu mu-
dur?

Elektrik mühendisleri odası üyelerinin mutlu-
luğu, çeşitli faktörlere göre değişebilir. Örne-
ğin, üyelerin mesleki kariyerlerinde ilerleme 
kaydetmeleri, işlerinde memnuniyet sağlıyor 

olabilir ve bu sayede mutlu olmalarına yardımcı ola-
bilir. Ayrıca, elektrik mühendisleri odası üyelerinin 
mesleki açıdan ihtiyaç duydukları eğitimleri alabildik-
leri ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunabildikleri 
bir ortamda çalışmaları, mutluluk seviyelerini etkile-
yebilir.

Ancak, elektrik mühendisleri odası üyelerinin mut-
luluğunu etkileyen birçok faktör olabilir. Örneğin, 
üyelerin işyerlerinde düşük ücretler almaları, işyer-
lerinde haksız bir şekilde davranılması veya çalışma 
koşullarının uygun olmaması gibi nedenler, mutluluk 
seviyelerini düşürebilir. Ayrıca, üyelerin kişisel ve ai-
levi sorunları da mutluluk seviyelerini etkileyebilir.

Sonuç olarak, elektrik mühendisleri odası üyelerinin 
mutluluğu, çeşitli faktörlerden etkilenir ve her bire-
yin mutluluk seviyesi farklı olabilir.

Meslek Odaları Siyasi Olur mu?

Meslek odaları, genellikle mesleki konulara 
odaklanan kuruluşlardır ve siyasi konularla 
ilgilenmezler. Ancak, bazı meslek odaları, mes-
leki çıkarlarını koruma amacıyla siyasi konula-

ra da müdahale edebilir. Örneğin, bir meslek odası, 
mesleki standartların ve ilkelerinin yasalarla güvence 
altına alınmasını amaçlayan yasaların çıkması için 
siyasi güçlerle iletişim kurabilir veya siyasi partilere 
destek verilebilir.

Bu nedenle, meslek odalarının siyasi faaliyetleri, ge-
nellikle mesleki çıkarlarını koruma amacıyla yapılır ve 
bu faaliyetler, mesleki konuların çözümüne yardımcı 
olabilir. Ancak, meslek odalarının siyasi faaliyetleri, 
aynı zamanda mesleki odaların tarafsızlığını da tehli-
keye atabilir ve bu nedenle, meslek odalarının siyasi 
faaliyetleri, dikkatli bir şekilde yönetilmeli ve denet-
lenmelidir.

Topraklama Nedir? Nasıl yapılır?

Topraklama, elektrik sistemlerinde, elektrik 
akımının yere, yani toprağa yönlendirilmesi 
işlemine verilen isimdir. Topraklama, elektrik 



18 TMMOB EMO Ankara Şubesi 192022/4 Haber Bülteni

sistemlerinde güvenlik için çok önemlidir ve elektrik 
çarpması gibi tehlikeleri önleyerek, elektrik kazalarını 
azaltmaya yardımcı olur.

Topraklama, elektrik sistemlerinde, elektrik akımının 
yere yönlendirilmesi işlemini sağlamak için kullanı-
lan bir kaçış yoludur. Elektrik sistemlerinde, elektrik 
akımının yere yönlendirilmesi işlemini sağlamak için 
çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler arasın-
da, topraklama kablosu ve topraklama çubuğu gibi 
yöntemler bulunur.

Topraklama kablosu, elektrik sistemlerinde, elektrik 
akımının yere yönlendirilmesi işlemini sağlamak için 
kullanılan bir yöntemdir. Topraklama kablosu, elekt-
rik sistemlerinde kullanılan cihazların topraklama 
noktasına bağlanır ve bu sayede, elektrik sisteminde 
oluşabilecek bir arıza durumunda, elektrik akımı 
yere yönlendirilerek, elektrik çarpması gibi tehlikeler 
önlenebilir.

Topraklama çubuğu ise, elektrik sistemlerinde, top

Elektrik Topraklama Formülü nedir? Nasıl hesap-
lama yapılır?

Elektrik topraklama formülü, elektrik sistem-
lerinde topraklama işlemlerinde kullanılan bir 
formüldür ve bu formül, topraklama sistem-

lerinin güvenliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla 
kullanılır. Elektrik topraklama formülü, topraklama 
sistemlerinin tasarımı sırasında kullanılır ve bu for-
mül, topraklama sistemlerinin doğru bir şekilde tasa-
rım edilmesini ve kurulmasını sağlar.

Elektrik topraklama formülü, genellikle elektrik sis-
temlerinde kullanılan topraklama kablosu ve top-
raklama çubuğu gibi elemanların büyüklüklerinin 
belirlenmesinde kullanılır. Bu formül, topraklama 
kablosu ve topraklama çubuğu gibi elemanların bü-
yüklüklerinin belirlenmesinde, elektrik sistemlerinde 
kullanılan cihazların çıkış güçleri, topraklama sistem-
lerinin çalışma koşulları ve topraklama sistemlerinin 
güvenlik için gerekli olan maksimum değerler gibi 
faktörler göz önünde bulundurularak kullanılır.

Elektrik topraklama formülü, aşağıdaki şekilde ifade 
edilebilir:

Topraklama Kablosu Büyüklüğü (mm²) = (Çıkış Gücü 
(kW) x 1000) / (Topraklama Sistemi Çalışma Koşulları 
x Maksimum Değer (Ω))

Bu formül, topraklama kablosu büyüklüğünün be-
lirlenmesinde kullanılır ve bu formülün yardımıyla, 

topraklama kablosu büyüklüğü doğru bir şekilde be-
lirlenebilir. Bu formülü kullanarak yapılacak hesap-
lamalar sonucunda, topraklama kablosu büyüklüğü, 
elektrik sistemlerinde kullanılacak cihazlar

Elektrik Mühendisliğinde En Son Standartlar 
Hangileridir?

Elektrik mühendisliği, hızlı bir şekilde gelişen 
ve değişen bir alandır ve bu nedenle, elektrik 
mühendisliğinde sürekli olarak yeni standart-

lar ortaya çıkmaktadır. Elektrik mühendisliğin-
de kullanılan standartlar, genellikle elektrik sistemle-
rinin tasarımı, kurulumu ve işletilmesi gibi konulara 
ilişkin olabilir ve bu standartlar, elektrik sistemlerinin 
güvenliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla ortaya 
çıkar.

Elektrik mühendisliğinde en son standartlar arasın-
da, elektrik tesisatı standartları, elektrikli araçların 
standartları, enerji verimliliği standartları ve elektro-
manyetik uyumluluk standartları gibi standartlar yer 
alır. Bu standartlar, elektrik sistemlerinin tasarımı, 
kurulumu ve işletilmesi sırasında uyulması gereken 
kuralları ve ilkeleri belirler ve bu sayede, elektrik sis-
temlerinin güvenliği ve verimliliği artırılır.

Elektrik mühendisliğinde en son standartların belir-
lenmesinde, birçok kuruluş ve örgütün katkıları ola-
bilir. Örneğin, elektrik mühendisliğinde en son stan-
dartları belirleyen kuruluşlar arasında, Uluslararası 
Elektroteknik Komisyonu (IEC), Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA) ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlar yer alır. 
Bu kuruluşlar, elektrik mühendisliğinde en son stan-
dartları belirlemek için çalışmalar yapar ve bu stan-
dartları, elektrik sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve 
işletilmesi gibi konularda uygulamaya koyar.

Elektrik Mühendisleri Odası'na Bir Web Sayfası 
Tasarımı Yapmak İstiyorum? Nasıl Yapabilirim?

Elektrik mühendisleri odasına bir web sayfası 
tasarımı yapmak istiyorsanız, öncelikle odanın 
amaçlarını, hedef kitlesini ve beklentilerini 
belirlemek gerekir. Bu sayede, web sayfası 

tasarımınızı, odanın hedeflerine uygun bir şekilde 
yapabilirsiniz.

Ayrıca, elektrik mühendisleri odasına ait web sayfası 
tasarımı yaparken, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Web sayfasının tasarımını belirleyin: Web sayfası-
nın tasarımı, elektrik mühendisleri odasına ait web 
sayfasının görüntüsünü ve işlevselliğini belirler. Bu 
nedenle, web sayfası tasarımını belirlerken, odanın 

hedef kitlesine uygun bir tasarım seçmelisiniz. Ör-
neğin, elektrik mühendisleri odasına ait web sayfası, 
profesyonel bir görünüme sahip olmalı ve kullanımı 
kolay olmalıdır.

2. Web sayfasının içeriğini oluşturun: Web sayfası-
nın içeriği, elektrik mühendisleri odasının hakkında 
bilgi veren, odanın faaliyetlerini anlatan ve üyelerine 
yönelik bilgileri içeren metinler, resimler ve videolar 
gibi elemanlardan oluşur. Bu nedenle, web sayfası-
nın içeriğini oluştururken, odanın amaçlarını, hedef 
kitlesini ve beklentilerini göz önünde

Bir Elektrik Direğinin Buz Yükü Dağılımı Nasıl He-
saplanır?

Bir elektrik direğinin buz yükü dağılımı, direğin 
yükleri tarafından etkilenen kesitlerinin belir-
lenmesi işlemine verilen isimdir. Buz yükü da-

ğılımı, direğin tasarımı sırasında önemli bir konudur 
ve doğru bir şekilde belirlenmesi, direğin güvenliğini 
ve verimliliğini artırmak amacıyla yapılır.

Bir elektrik direğinin buz yükü dağılımını hesaplamak 
için, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Direğin yüklerini tespit edin: Direğin yüklerini 
tespit etmek için, direğin üzerinde bulunan yüklerin 
ağırlıklarını ve yerlerini belirlemek gerekir. Direk üze-
rinde bulunan yükler arasında, direğin kendi ağırlığı, 
yapılacak işler nedeniyle yüklenen ekipmanlar, in-
sanlar ve diğer yükler yer alır.

2. Direklerin çalışma koşullarını belirleyin: Direklerin 
çalışma koşulları, direklerin kuruluş şekillerine göre 
değişebilir. Örneğin, bir direğin kuruluş şekli, direğin 
yerleştiğ

Bugün Bir Elektrik-Elektronik Mühendisinin Maa-
şı Kaç Para Olmalıdır?

Elektrik-elektronik mühendisinin maaşı, mü-
hendisin çalıştığı kuruluşun büyüklüğü, sek-
törü, çalıştığı pozisyon ve çalıştığı şehir gibi 
faktörlere göre değişebilir. Bu nedenle, elekt-

rik-elektronik mühendisinin maaşının ne kadar ol-
ması gerektiğini belirlemek için, mühendisin çalıştığı 
koşulların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir.

Genel olarak, elektrik-elektronik mühendisinin maa-
şı, mühendisin çalıştığı şehir ve sektöre göre değişe-
bilir. Örneğin, elektrik-elektronik mühendisinin ma-
aşı, büyük şehirlerde ve özel sektörde daha yüksek 
olabilirken, küçük şehirlerde ve kamu sektöründe 
daha düşük olabilir. Ayrıca, elektrik-elektronik mü-

hendisinin pozisyonuna göre de maaşı değişebilir. 
Örneğin, yönetici pozisyonunda olan bir elektrik-e-
lektronik mühendisinin maaşı, çalışan pozisyonunda 
olan bir elektrik-elektronik mühendisinin maaşından 
daha yüksek olabilir.

Elektrik-elektronik mühendisinin maaşının ne kadar 
olması gerektiğini belirlemek için, mühendisin çalış-
tığı koşulların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. 
Bu sayede, elektrik-elektronik mühendisinin maaşı 
doğru bir şekilde belirlenebilir.

Elektrik Mühendislerinin Yaptığı En Büyük Hata 
Nedir?

Elektrik mühendisleri, çeşitli projelerde çalış-
tıkları için, birçok farklı hataya maruz kalabilir-
ler. Bununla birlikte, genellikle yapılan hatalar 
arasında şunlar yer alabilir:

1. İletişim hataları: Elektrik mühendisleri, çalıştıkları 
projelerde çeşitli kişilerle iletişim kurarlar. Bu neden-
le, iletişim hataları, projelerin başarısını olumsuz et-
kileyebilir. Örneğin, bir elektrik mühendisi, bir proje 
için gerekli olan malzemeleri belirtirken hatalı bir şe-
kilde iletişim kurabilir ve bu durumda, malzemelerin 
teslimatı sırasında problemler yaşanabilir.

2. Ölçüm hataları: Elektrik mühendisleri, çalıştıkları 
projelerde ölçümler yaparlar. Bu ölçümler, projelerin 
başarısı için önemlidir. Ancak, ölçüm hataları yapı-
labilir ve bu durumda, projelerin başarısı olumsuz 
etkilenebilir. Örneğin, bir elektrik mühendisi, bir 
panonun voltajını ölçerken hatalı bir şekilde ölçüm 
yapabilir ve bu durumda, panonun çalışma koşulları 
doğru bir şekilde belirlenemeyebilir.

3. İşyeri güvenliği hataları: Elektrik mühendisleri, 
çalıştıkları projelerde elektrik enerjisiyle çalışırlar. Bu 
nedenle, işyeri güvenliği hataları,

Türkiyenin en büyük problemi nedir?

Türkiye'de son yılların en büyük problemlerin-
den bazıları şunlar olmuştur:

1. Ekonomik zorluklar: Türkiye'de son yılların en 
büyük problemlerinden biri, yüksek enflasyon oran-
ları, yüksek işsizlik oranları ve büyük bir cari açık 
olmuştur.

2. Siyasi polarizasyon: Türkiye'de siyasi gruplar ve 
ideolojiler arasında yüksek polarizasyon söz konusu-
dur, bu da önemli konularda uzlaşmayı zorlaştırmış-
tır.
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3. Güvenlik zorlukları: Türkiye, terörle mücadele
etme ve komşu ülkelerdeki çatışmalar gibi çeşitli
güvenlik zorluklarıyla karşı karşıyadır, bu da ülkenin
istikrarını ve güvenliğini etkilemiştir.

4. İnsan hakları konuları: Türkiye'de insan hakları
ile ilgili endişeler olmuştur, bu konular arasında ifa-
de özgürlüğü, basın özgürlüğü ve azınlık gruplarının
muameleleri gibi konular yer almıştır.

5. AB ile ilişkiler: Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkisi
son yılların en büyük problemlerinden biri olmuştur,
özellikle insan hakları ve demokrasi konularındaki
endişeler nedeniyle.

Bu sadece birkaç örnek, ve Türkiye'nin karmaşık ve 
çeşitli bir ülke olduğunu ve çeşitli zorluklar ve sorun-
larla karşı karşıya olduğunu unutmamak önemlidir.

Dünyada Elektrik Mühendisliğindeki En Büyük 
Problem Nedir?

Dünyada elektrik mühendisliğinde çeşitli prob-
lemler ve zorluklar vardır. Bunlardan bazıları 
şunlar olabilir:

1. Enerji kaynaklarının sınırlılığı: Dünya enerji ih-
tiyacını karşılamak için sınırlı sayıda enerji kaynağı
vardır, bu kaynakların doğal olarak tükenme riski
vardır ve ayrıca insan aktiviteleri nedeniyle atmosfe-
rik emisyonları artmaktadır. Bu nedenle, yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve enerji
verimliliğini arttırmak gerekmektedir.

2. Küresel ısınma: Küresel ısınma, elektrik mühen-
disliğinde önemli bir problemdir. Bu, insan aktivi-
teleri nedeniyle atmosferik emisyonlarının artması
sonucu ortaya çıkan iklim değişikliğidir. Bu, enerji
üretiminde karbon emisyonlarını azaltmak için yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak
gerekmektedir.

3. Elektrik tasarrufu: Elektrik tüketiminin hızla
artması, elektrik mühendisliğinde tasarruf etmeyi
zorunlu kılmaktadır. Bu, elektrik verimliliğini arttıra-
rak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını
arttırarak sağlanabilir.

4. Elektrik güvenliği: Elektrik sistemleri, elektrik
mühendisliği açısından güvenliği sağlamak amacıyla
tasarımlanır ve yönetilir. Ancak, elektrik sistemlerin-
de meydana gelebilecek kazalar ve arızalar güvenlik
riski oluşturur. Bu nedenle, elektrik mühendisliği
açısından güvenliği sağlamak amacıyla önleyici ön-
lemler alınır.

Bu sadece birkaç örnek, ve elektrik mühendisliğinde 
çeşitli diğer problemler ve zorluklar da vardır.

Aktif Güç ve Reaktif Güç için Birer Örnek Verir 
misin?

Aktif güç, bir sistemde gerçekten kullanılan 
enerjinin miktarıdır. Bu nedenle, aktif güç, sis-
temlerde gerçek anlamda çalışma yapan ener-

ji miktarını gösterir. Örneğin, bir evde kullanılan bir 
buzdolabının aktif gücü, buzdolabının gerçekten ça-
lışması sırasında harcadığı enerji miktarını gösterir.

Reaktif güç ise, bir sistemde kullanılan enerjiyle ilgili 
olarak, bir sistemde gerçek anlamda kullanılmayan 
ancak sistemde üretilen enerjinin miktarıdır. Ör-
neğin, bir evde kullanılan bir buzdolabının reaktif 
gücü, buzdolabının çalışması sırasında sisteme geri 
döndürdüğü ancak gerçekten kullanılmayan enerji 
miktarını gösterir.

Aşağıda, aktif güç ve reaktif güç için örnekler veril-
miştir:

1. Aktif güç örneği: Bir evde bulunan bir buzdolabı,
aktif güç olarak kullanılan enerji miktarını gösterir.
Buzdolabının aktif gücü, buzdolabının gerçekten ça-
lışması sırasında harcadığı enerji miktarını gösterir.

2. Reaktif güç örneği: Bir evde bulunan bir buzdola-
bı, reaktif güç olarak kullanılan enerji


