BÜLTEN

SAYI: 65
Haziran 2017

İÇİNDEKİLER
5

DOSYA
Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinde
Yoksullaşma
Süreci

16

54 54

Afetlerde
Robotların
Kullanımı

Yayın Komisyonundan								
Başyazı

Kont
Dracula
Efsanesinin
İzinden:
Romanya

2
3

EMO Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
EEMKON 2017 Hazırlanıyor
Nükleer Santralların Yapı Denetimi Yönetmeliği
DOE Hanford Sitesinde Tünel İhlalinde Hiçbir Radyoaktivite Yok (!)
Özgürlük, Barış ve Demokrasi için 1 Mayıs
Klinik Mühendislik
Popüler Bilim: Yapay Zeka
Gezi 4. Yılında
YTÜ Kampüsü Boşaltılamaz

7
11
22
23
24
25
28
34
36

KOMİSYONLARIMIZDAN
SMM Komisyonu
Sosyal İşler Komisyonu - Bilirkişilik Komisyonu
EMO-Genç Öğrenci Komisyonu

38
39
40

ŞUBEMİZDEN
Şube Etkinlikleri
Temsilciliklerimizden
MİSEM Çalışmaları
Basında Şubemiz		
TMMOB İstanbul İKK

42
46
50
52
53

Söylence Aşkların Eseri: Mihrimah Sultan Cami
Kültür-Sanat
Kitap: Köşe Bucakta Kalanlar
Test Ölçüm Hizmetlerinde SMM Üyelerimiz		
Bulmaca		

58
62
65
67
68

Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad. Adlı Han No:173/3 34373 Harbiye / İstanbul
T: 0212 259 11 50 / F: 0212 258 36 55 / W: http://istanbul.emo.org.tr

KÜNYE

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

SAYI : 65 -Haziran 2017

2017 yılının ikinci sayısı ile sizlere tekrar merhaba diyoruz.

Elektrik Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Adına Sahibi
Erol Celepsoy
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Tayfun İşbilen
YAYIN KOMİSYONU
B. Levent Akçasu
Abidin Avcı
Asuman G. Yıldırım
Berker Özağaç
Hasan Ece
Huriye Alacakaptan
Kubilay H. Becerik
Mehmet Aktürk
Şenay Karabayır
Veyis Sarıoğuz
BASIMA HAZIRLAYANLAR
Burak Gider
Ersin Toker
Yaşar Kanbur
REKLAM SORUMLUSU
Münevver Çay Turgut
YAYIN TÜRÜ
Bölgesel Süreli Yayın
BASKI TARİHİ
Haziran 2017
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.

2

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Haziran 2017

Bir önceki sayımızda “HAYIR” kapağı ile hayırlı dileklerimizi yazmıştık.
Referandum sonuçları hayırlı sonuçlanmasa da anti-demokratik ve
adaletsiz koşullarda yapılmış bu referandumun sonuçları birçok
şaibeye açık.
“HAYIR” mücadelemiz ise bitmedi. Anti-demokratik ortama,
olağanüstü koşullarda çıkan KHK’lerle Meclisin devre dışı
bırakılmasına; yeşil alanlarımızın, zeytinliklerimizin, kıyılarımızın
yağmalanmasına; termik santrallar ile çevre katliamlarına; nükleer
santral ısrarlarına; binlerce kamu görevlisinin mahkeme kararı
olmadan keyfi olarak işten çıkartılıp açlığa mahkum edilmesine;
insan hakları ihlallerine; yalana, talana HAYIR diyerek demokratik
zeminde mücadelemize devam edeceğiz.
Bilindiği gibi KHK’larla binlerce akademisyen işten çıkartıldı, bilimsel
çalışmaları engellendi ve üniversiteler bilimsel anlamda fakirleşti.
Görevine son verilen akademisyenler arasında tespit edebildiğimiz
kadarıyla EMO üyelerinden Melda Yaman ve Özgür Öztürk de var.
EMO olarak onlarla dayanışmaya devam edeceğiz. Bu hukuksuz
işten çıkarmalara karşı kendi bedenlerini ortaya koyarak açlık grevine
yatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın ise en kısa sürede
görevlerine dönmesini ve beden sağlıklarının zarar görmeden bu
hukuksuzlukların çözülmesini bekliyoruz.
Tüm çağdaş hukuka aykırı uygulamalar ve iç karartan sorunlarımıza
rağmen EMO İstanbul Şubesi olarak mesleki çalışmalarımız devam
etmektedir. 16-17-18 Kasım’da yapılacak EEMKON 2017-Elektrik
Elektronik Mühendisliği Kongremizde tüm meslek dallarımıza ilişkin
gelişmeleri, sorunları irdeleyecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.
Buna ek olarak odamızda meslek dallarımıza dönük eğitimler,
seminer ve paneller devam etmektedir.
Bu sayımızda EEMKON 2017 bilgilendirmeleri, ABD’deki nükleer
kaza, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonunun hazırladığı
raporun geniş bir özeti, robotların afetlerde kullanımı, biyomedikal
alanında klinik mühendisliği vb. birçok teknik ve bilgilendirme yazısı
yer alıyor.
Buna ek olarak EMO’nun mesleki çalışmalar dışında da üyelerimizi
kaynaştıracak, kültürel ve sosyal aktivitelerimizi bu sayımızda
görebilirsiniz. Geçen sayımızda birinci bölümünü yayınladığımız
“Balkanlar” gezi yazısı ikinci bölümüyle bu sayımızda devam ediyor.
Hakkı Ocakaçan’ın rehberliğinde yapılan Edirnekapı Mihrimah
Sultan Camisi gezisi üzerine Hakkı Ocakaçan’ın yazısını zevkle
okuyacağınıza inanıyoruz.
Şubemiz üyesi sevgili Selçuk Esen’in bizi yıllar öncesinden bugüne
taşıyan anılarını paylaştığı ve EMO tarafından yayınlanan anı kitabı
“Köşe Bucakta Kalanlar”ın tanıtımını da bültenimizde bulabilirsiniz.
Bu sayımız yaz rehavetine girmeden önceki son sayımız. Gelecek
sayımızda buluşmak üzere
Saygılarımızla

Yayın Komisyonu

HAYIR! BİTMEDİ...
Erol Celepsoy
40. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

MÜCADELE SÜRECEK
Değerli Üyelerimiz,
Zorlu kış günlerinin, serin bahar aylarının ardından
kavuştuğumuz bol güneşli bir yaz mevsiminin
sıcaklığında sizleri yeniden selamlıyoruz. Güneşli
günler deyince güzel günler geliyor insanın aklına,
Nazım’ın dediği gibi “Güneşli günler göreceğiz
çocuklar/ motorları maviliklere süreceğiz.” Bizlerin
iyi ve güzel günlere kavuşma umutlarımızı hep diri
tutan, kötü günlerin ve karanlıkların yaratıcılarına
karşı olan mücadele azmimizi bileyen dizeler bunlar.
16 Nisan anayasa referandumunda, güzel
memleketimizi tek adam iktidarına layık görenlere,
OHAL’lerine, her türlü baskılarına, muhalefetin sesini
kısmaya ve ısrarla geleceğini karartmaya çalışanlara
karşı “Hayır” diyenlerin sesiyle umutlarımızı bir
kez daha tazelemiş olduk. Tıpkı 2013 Haziranında
Gezi’den başlayan ve ülkenin tümüne yayılan halkın;
o zengin, çok renkli, baş eğmeyen, zekâ pırıltılarıyla
donanmış, özgürlükleri hiçe sayarak tek tipli toplum
dayatmalarına karşı yükselttiği
çok sesli muhalefet şöleninde
olduğu gibi…
OHAL KHK’larıyla birbiri ardına
sıralayan iktidar, 15 Temmuz
darbesine kalkışanları bertaraf
ederken, bunun yanında bu
darbe girişimiyle ilişkisi olmayan
binlerce
akademisyenin,
öğretmenin, gazetecinin, kamu
çalışanının da işine son verdi,
pek çoğunu gözaltına aldı aylarca
cezaevlerinde
tuttu.
Sadece

haksız yere atıldıkları işlerini geri isteyen insanların
seslerini bastırmak için onların üzerine biber gazı,
cop ve tomalarla saldırdı. Akademisyen Nuriye ve
öğretmen Semih’in, en doğal, en anayasal, en insani
hakları olan işlerine iade edilmeleri taleplerine
duyarsız kalan, duymazdan gelen, kulaklarını
tıkayan iktidar, seslerini duyurmada son çare olarak
başlattıkları açlık grevini bile terör eylemi sayarak,
onların gözaltına alınarak, yargılanmalarına yol
verdi.
Değerli üyelerimiz
TMMOB ve bağlı Odaları, kuruluşunu anayasadan
alan ve devletin, ilgili alanlarındaki uygulamaları
üzerinde kamu adına denetim yetkisini kullanan
meslek odaları ve birliğidir. TMMOB ve bağlı Odaları,
memleketimizin doğal varlıklarının; kentlerin,
akarsuların, ormanların, sahillerin, zeytinliklerin
talan edilerek müteahhitler, madenler, termik
santrallar ve HES’ler aracılığıyla, özelleştirmelerle,
bir avuç imtiyazlıya peşkeş
çekilmesine karşı durur, yöre
insanlarını bilgilendirir, onlara
destek olur ve hukuki girişimlerle
bu
uygulamaları
durdurma
mücadelesi yürütür.
TMMOB’nin kamu malına sahip
çıkmak için kamu adına yaptığı
bu çalışmalar, iktidara göre
onun işine çomak sokmaktır ve
bir an önce devreden çıkarılmak
için
gereği
yapılmalıdır.
Gereğinin ne olduğu iktidarın
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Haziran 2017
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Mesleki Çalışmalarımız Sürüyor
• EMO İstanbul Şubesi olarak, mesleki
alanlarımızla
birlikte
ülkemizin
enerji,
mühendislik ve eğitimle ilgili sorunlarının
gözden
geçirilmesi,
çözüm
önerilerinin
tartışılması,
ülke
kalkınmasına
yönelik
görüşler üretilmesini amaç edinen etkinlikler
düzenliyoruz. 2 yılda bir yapılan ve alanının en
geniş kapsamlı kongrelerinden olan Elektrik
Elektronik Mühendisliği Kongresi, EEMKON
2017’yi bu yıl 16-19 Kasım tarihleri arasında
hayata geçireceğiz. Odamız uzmanlarının,
üniversite ve sanayiden temsilcilerle bir araya
getirildiği ve mesleğimiz ve ülkemizin ilgili
alanlarındaki sorunlara geniş bir projeksiyon
tutarak katılımcılara hem akademik hem de
uygulamaya dönük ufuk açıcı bir perspektif
kazandıracak kongremizin kapıları, ilgi duyan
herkes için açık olacaktır.
• SMM Komisyonumuz, Şubemiz sınırları
içindeki elektrik dağıtım yetkilileriyle birlikte
kurulan alt komisyonlarda yönetmeliklerden
kaynaklanan uygulamaların teknik açıdan
güncellenmesine ilişkin çalışmalarına devam
etmektedir.

daha önce hazırladığı yasa tasarıyla anlaşılmıştı;
TMMOB’yi etkisizleştirmek için onun bağlı olduğu
Odaları, bakanlıklar aracılığıyla denetim altına
alarak elini kolunu bağlamaktı. Bir süredir sümen
altında bekletilen bu tasarı bu günlerde iktidarın
OHAL KHK’sı ve tek adam yetkileriyle daha da
güçlendirilmiş eliyle yeniden gündeme getiriliyor.
Hayat, ölüm ve yaşam ikileminde sürüp giden bir
mücadeledir ve insanlığın var olduğu günden bugüne
üstün gelen ve yüzü gülen hep yaşam olmuştur.
Biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak bir taraftan
memleketimizde insan haklarına saygılı, özgür,
çağdaş, demokratik, laik bir cumhuriyetin hayata
geçirilmesi için mücadele ederken, aynı zamanda
başta üyelerimiz olmak üzere tüm meslektaşlarımızın
her türlü özlük haklarını savunmak, mesleki
alandaki yetkinliklerini geliştirmek ve mesleğimizin
onurunu el üstünde tutmak için çalışmalarımızı
tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu amaçla EMO İstanbul
Şubesindeki eğitim çalışmalarımız, seminerlerimiz,
teknik gezilerimiz, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz
her zamankinden daha yoğun bir biçimde devam
ediyor.

• Enerji
alanında
Ekim
ayı
içinde
gerçekleştirmeyi planladığımız Elektrik Enerji
Kalitesi ile ilgili etkinliğin hazırlıkları için Temmuz
ayı içerisinde yapacağımız toplantıya sektörün
bütün bileşenlerini davet ettik.
• Yine Eylül ayı içerisinde Yangın Haftası’nda
düzenlemeyi planladığımız Elektrikten Meydana
Gelen Yangınlar ve Ölümlü Olaylar Paneline
ilişkin çalışmalarımız ilgili kurum ve kuruluşlarla
birlikte devam etmektedir.
Değerli üyelerimiz
Havanın, suyun ve toprağın ısındığı şu günlerde
içimizi, yüzümüzü karartan günlerin içinden sıyrılıp
geçeceğimize dair umutlarımıza şimdi daha çok
sarılmamız gerekiyor. Haziran 2013 ve Nisan 2017’de
yakılan meşaleler insan haklarına saygılı, savaşa
karşı barıştan yana, özgür, çağdaş, demokratik, laik
bir cumhuriyete uzanacak olan mücadele yolumuzu
aydınlatıyor. Baskıların, yasakların ve karanlığın
üzerimizden kalkacağı özgürlük günlerine mutlaka
ulaşacağız ve Cemal Süreyya’nın dediği gibi
“Özgürlüğün geldiği gün / O gün ölmek yasak!”
olacak.
Sevgilerimle
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu Yayımlandı

BİLGİ VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİNDE
YOKSULLAŞMA
SÜRECİ
Yayına Hazırlayan
Tayfun İşbilen

EMO Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı

Odamızın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
"Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Yoksullaşma
Süreci" başlığıyla yayımlandı. EMO Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Komisyonu tarafından hazırlanan
rapor 11 Nisan 2017 günü basın toplantısıyla
kamuoyuna sunuldu. Raporda bilgi ve iletişim
teknolojileri endeksinde Türkiye`nin yıllar itibarıyla
gerileyerek, Afrika ülkeleri seviyesine düştüğüne
dikkat çekildi. Bilgi ve iletişim teknolojileri
üzerindeki yüzde 45`lere varan vergi yükü ve
asgari ücretlinin gelirinin yüzde 9`unu aşan iletişim
giderleri rakamlarla ortaya konuldu. Bilgi ve
iletişim teknolojilerindeki yoksullaşma sürecinin
altyapı sorunlarına ilişkin boyutu da irdelendi.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Haziran 2017
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Yeni Bir Telekomünikasyon Politikası Gerekli
Elektrik Mühendisleri Odası olarak, üyelerimizin
yaygın faaliyet gösterdiği enerji alanında olduğu
gibi telekomünikasyon alanına yönelik çalışmalar
da uzun yıllardır yürütülmektedir. Bu iki alandaki
politikaların, hem genel ekonomiyi şekillendirmesi
hem de toplumsal gelişmeyi yakından etkilemesi
nedeniyle, kamu yararı gözetilerek yönetilmesi
gerektiği yıllardır ifade edilmektedir. Kamu hizmetleri
kapsamındaki bu iki alanın yönetimi ise ülkemizde
neo-liberal politikaların gereği olarak, serbestleşme
ve özelleştirme politikaları kapsamında bütünüyle
şirketlerin inisiyatifine terk edilmek istenmektedir.
Bu iki alanda yürütülen hizmetler özel sektöre
gördürülse de kamu hizmeti olduğundan, kamu
hizmetlerinin devamlılığını sağlamak üzere üst
kurullar aracılığıyla düzenlenmesi öngörülmüştür.
Ne yazık ki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
gibi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da
alanın kamu yararına düzenlenmesinde yetersiz
kalmaktadır. Türk Telekom’un özelleştirilmesi ile
birlikte, görev süresi sonunda yeniden kamuya
devredilecek olan, yeni yatırımlarla geliştirilmesi
ve teknolojik yeniliklerle desteklenmesi gereken
temel iletişim ağının geleceğine ilişkin kaygıları
artırmaktadır.
Yurttaşlara hizmet kalitesinde düşüş ve pahalılık
olarak yansıyan bu süreç, ülkemizin iletişim giderlerini
de artırmıştır. Ayrıca telekomünikasyon alanındaki
mühendislik faaliyetlerinin gerilemesine, Ar-Ge ve
bilgiye dayalı faaliyetlerin azalmasına neden olan
bu süreç, cihazların yanı sıra hizmetlerde de dışa
bağımlığı tetiklemiş ve bilgi toplumuna dönüşümde
ülkemizin geri kalmasına neden olmuştur. BTK’nın
raporlarına yansıyan pembe tablo, ne yazık ki ülke
gerçeklerini yansıtmadığı gibi büyüyen rakamlar
yalnızca sektör kârlılığına ilişkindir. Ülkemizin
bilgi toplumuna dönüşümde geride kalmasının
temel nedenlerinin irdelendiği bu rapor, yeni bir
telekomünikasyon politikasına ihtiyaç olduğunu da
ortaya koymaktadır.
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İyi yetişmiş mühendisimizi uluslararası sermayenin
Türkiye’deki montajcısı pozisyonuna iten bu
gidişat, iyi eğitimli yurttaşların bilgi ve iletişim
teknolojilerine ulaşmasını da zorlaştırmaktadır.
Bu gidişatı tersine çevirmek ve bilgi ve iletişim
teknolojisi yoksulluğuyla mücadele etmek için
alandaki mühendis emeğini yükseltmek dışında bir
seçeneğimiz bulunmamaktadır. Bilim ve teknolojinin
halkın
yararına
kullanılmasının
sağlanmasını
temel ilke olarak kabul eden ve alanda çalışan
meslektaşlarından aldığı güçle çalışmalarını sürdüren
Elektrik Mühendisleri Odası’nın görüşleri alınmadan
şekillendirilmeye
çalışılan
telekomünikasyon
alanındaki sorunların çözülmesi mümkün değildir.
Ülke geleceğinin ortak akılla şekillendirildiği, bir
kısmı ülkemizden beyin göçüyle yurtdışına gitmek
zorunda kalmış meslektaşlarımızın geliştirdiği
çözümleri ve uygulamaları, yine yurtdışından almak
yerine, kendi topraklarımızda üreteceğimiz bir
gelecek için mesleki ve toplumsal mücadelemizi
artırarak sürdürme kararlılığındayız.
Bu
süreçte,
alanda
gerekli
düzenlemeler
yapılmadığından
meslektaşlarımız
da,
vatandaşlarımız ve işletmeler de önemli sıkıntılar
yaşamaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’nun (BTK) bağımsız ol(a)maması ve bazı
alanlardaki yetersizliği, sektörün düzenlenmesinin
önündeki en önemli engeldir. Bununla beraber,
telekomünikasyon alanındaki Ar-Ge çalışmalarının
gerektiği kadar desteklenmemesi, bilgi toplumuna
dönüşümde ülkemizin geri kalmasına neden
olmuştur. Telekomünikasyon hizmeti tıpkı enerji,
sağlık ve eğitim gibi bir kamu hizmetidir. Bu nedenle
özellikle iletişim altyapısı kamunun denetiminde
olmalıdır. Telekomünikasyon alanındaki sorunların
çözülmesinde Elektrik Mühendisleri Odası’nın
görüşlerinin alınması zorunludur. Yaklaşık 55 bin
üyesinin önemli bir kısmı sektörde hizmet veren
Elektrik Mühendisleri Odası olarak mesleki ve
toplumsal mücadelemizi artırarak sürdüreceğiz.

“EMO Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu-2016/Bilgi
ve İletişim Teknolojileri Yoksulluğu” başlığıyla 11 Nisan
2017 günü EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil,
EMO Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı
Tayfun İşbilen ile Komisyon Başkan Yardımcısı Alpaslan
Güzeliş`in katılımıyla Odamızda gerçekleştirilen basın
toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

EMO Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu
EMO Bilgi ve İletişim Teknolojileri Raporu’nda yer alan konu başlıklarının özeti aşağıda yer almaktadır:
- İTÜ`nün 2016 yılı BİT
Geliştirme Endeksi`nde Türkiye
175 ülke içinde 2015 yılına
göre bir sıra gerileyerek 70.
sırada yer almıştır. Erişim alt
endeksinde de 1 sıra gerileyerek
81. sıraya düşen ülkemiz,
BİT Kullanım Endeksi`nde
2 basamak gerileyerek 76.
olmuştur. BİT becerileri
endeksinde ise 39. sıradadır.
Türkiye`nin 2007 yılında BİT
Geliştirme Endeksi`ndeki yeri
56. sıradaydı. Türkiye artık bir
Afrika ülkesi seviyesine düşer
konuma gelmiştir, hatta bazı
Afrika ülkelerinin de gerisinde
kalmıştır. Bu tablo, Türkiye`nin
eğitimli insan gücüne rağmen
bilgi ve iletişim teknolojilerine
erişimde ve kullanım
oranlarında geri kaldığını
göstermektedir. Bu durumun
nedenleri irdelendiğinde
Türkiye`de uygulanan
vergilendirme ve teknolojik
dışa bağımlılığın, kullanım ile
erişim güçlüğü yarattığını ortaya
çıkmaktadır. Bilgi ve iletişim
teknolojilerine özel giderek
artan bir yoksullaşma olduğu

saptanmaktadır. Bu nedenle
öncelikle erişim ve kullanıma
yönelik politikaların gözden
geçirilmesi ve gereksinimler
doğrultusunda geliştirilmesi
gerekmektedir.
- Sabit telefon aboneliği hızla
gerilemektedir. Gelişmiş
ülkelerde ise sabit telefon ağı ya
korunuyor ya da genişletiliyor.
Sabit telefon penetrasyon
(yayılım) oranı; ülkemizde
2014 yılında yüzde 16.5, 2015
yılında yüzde 15 olmuş; 2016
yılı 3. çeyrek sonunda yüzde
14.1`e kadar düşmüştür.
Aboneler için cazip fiyat teklifleri
oluşturulmaması, altyapı yatırım
sorunları, tekel konumunun
getirdiği kar öncelikli işletmecilik
anlayışı gerilemenin ana
nedenlerini oluşturmaktadır. BİT
endeksindeki düşüklükte sabit
telefon yayılımındaki gerileme
de etkili olmaktadır. Sabit telefon
altyapısının ayakta tutulması ve
geliştirilmesi, fiber optik tabanlı
genişbantın yaygınlaştırılması
yönünden de bir gerekliliktir.
Fiber optik kablo yatırımlarının

gereksinim doğrultusunda
gerçekleştirilmemesi, Türk
Telekom A.Ş bünyesinde atıl
halde bulunan yeraltı ve yerüstü
altyapıyı diğer işletmeciler ve
servis sağlayıcılarla paylaşıma
açmaması da Türkiye`nin bilgi ve
iletişim teknolojileri gelişiminde
önemli bir engeldir.
- Tüm ülkeler içinde yüzde 43
gibi en yüksek vergilendirmenin
olduğu ülkemizde gezgin
hücresel hizmet maliyeti kişi
başına düşen ulusal gelirin yüzde
2.01`i düzeyindedir ve 197 ülke
arasında en düşük maliyete göre
yapılan sıralamada Türkiye 94.
sıradadır. Cep telefonu abone
sayısı 2016 yılı 3. çeyrekte 74.4
milyona çıkmış ve penetrasyon
oranı da yüzde 94.6 olmuştur.
Bu da BİT endeksimizi olumsuz
etkilemektedir. Türkiye`nin
gezgin hücresel sistemlerde
gelişmiş ülke seviyesine
gelebilmesi için en az yüzde 120
penetrasyon (yayılım) oranına
ulaşması, bunun için de yüzde
25 penetrasyon oranını artırması
gerekmektedir.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
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- TÜİK araştırmalarına göre
nüfusun yüzde 61.2`si İnternet
kullanmakta; BTK`ya göre ise
55 milyon İnternet abonesi
bulunmaktadır. Uluslararası
ölçüm yapan kuruluşlardan
olan Akamai ise 2016 yılı
ilk çeyreğinde Türkiye`den
9 milyona yakın adresten
(IPv4) bağlantı gerçekleştiğini
ölçmüştür. Aynı adresi 4 kişi
kullansa bile İnternet kullanan
kişi sayısı 40 milyonun altında,
yani nüfusun yüzde 45`iyle
sınırlı kalmaktadır. Bu durum
TÜİK ve BTK verileriyle ilgili
kuşku yaratmıştır. 4N abone
sayısına ilişkin de kuşku
yaratmaktadır. Türkiye`de
pembe tablo gösterilmek
isteniyor. Aksine karanlık bir
tablo var. BTK ve TÜİK`in
ölçümlemeye ilişkin açıklamalar
yapmaları gerekmektedir. Ayrıca
işletmecilerden sağlıklı veri akışı
sağlanmalıdır. Yanıltıcı bilgiler
üzerinden hedef belirlenmesi
daha baştan büyük bir açmaz
anlamına gelmektedir.

ortalamasının 3`te 2 oranında
gerisindedir. Türkiye`nin BİT
endeksini yükseltebilmesi için
sabit genişbant sahipliğini en az
2 kat artırması gerekiyor. Akamai
raporuna göre Türkiye, 40.7
Mbps en yüksek ortalama hız ile
dünya genelinde 64. sıradadır.
Fiyatlar kısmen uygun olsa da
ortalama hız ve kotada düşük
değerler; verilen hizmetteki
yetersizliği göstermektedir.
Bu durum sosyoekonomik
faktörlerin ve fiyat politikalarının
yanı sıra altyapıdaki eksikliğin de
bir sonucudur. Fiber kablo ağının
yetersiz olması, gerek sabit
sistemler gerekse tablet, cep
telefonu gibi gezgin akıllı setler
üzerinden genişbant İnternet
kullanımında indirme ve yükleme
hızının öngörülenlerin çok altında
kalması gibi birçok soruna neden
olmaktadır. Fiyat düşük, ama hız
da kota da düşük. Türkiye`nin
fiber optik kablo altyapısını şu
anki mevcudunun 3 katına, yani
1 milyon kilometrenin üzerine
çıkarması gerekmektedir.

- Sabit genişbant fiyatında
kişi başına düşen ulusal
gelirin yüzde 0.98`i düzeyi ile
Türkiye 36. sıradadır. Sabit
genişbanta sahiplik yüzde 12.4
oranında olup, gelişmiş ülkeler

- Telekomünikasyon sektöründe
faaliyet gösteren Türk Telekom
ve cep telefonu işletmecilerinin
net satış gelirleri 2016 yılında
45.4 milyar TL`ye ulaştı. Toplam
gelirin yüzde 23.3`ünü Turkcell,
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yüzde 22.1`ini Vodafone, yüzde
19.8`ini Türk Telekom, yüzde
12.7`sini Avea aldı. Turkcell
2011-2016 yılları arasındaki
dönemde 55.9 milyar lira
gelir elde ederken, 7.62
milyar lira yatırımlara ayırdı.
Bu yatırım hesabında 4.5N
ihalesinde Turkcell`in 1.62
milyar Avro (3.2705 liralık sabit
kur uygulaması getirilmesiyle
5.3 milyar TL) lisans bedeli;
fiziki bir yatırım olmadığı için
düşülmüştür. Böylece Turkcell`in
6 yıllık yatırımlarının gelirine
oranı yüzde 13.6`da kalmaktadır.
Vodafone`a baktığımızda da
6 yıllık dönemde aynı geliryatırım oranı ortaya çıkmaktadır.
Vodafone 6 yılda 40.15 milyar
gelire karşılık 5.46 milyar liralık
(777.94 milyon Avroluk 4.5N
ihale bedeli düşüldüğünde)
yatırım yapmıştır. Avea ise aynı
dönemde 25.46 milyar liralık
gelire karşılık 8.36 milyar liralık
yatırım ile gelir-yatırım oranı
yüzde 20.5 olmuştur. Toplamda
cep telefonu işletmecileri 121.53
milyar lira gelire karşılık 18.32
milyar liralık yatırım yapmışlar;
yatırımların gelire oranı yüzde
15.07`de kalmıştır. Türk Telekom
da kamuya devredeceği tekel
konumundaki altyapısıyla ilgili

yatırım sorumluluğuna karşı
aynı dönemde 47.35 milyar
liralık gelir elde etmiş ama 7.8
milyar lira ile yüzde 16.5`lik
yatırım yapmıştır. Türkiye`de
işletmecilerin karlılığı çok fazla,
ama yatırımlar düşük. Bu da
ülke ekonomisi için bir kayıp.
Şirketleri daha fazla yatırım
yapmaya zorlamalıyız.
- Türkiye TÜİK verilerine göre
2000-2016 yılları arasında
yalnızca cep telefonu dışalımına
26.5 milyar dolar ödemiştir.
Yalnızca 2016`da 4N`nin de
etkisiyle 3 milyar dolarlık
ithalat yapılmıştır. Satılan
cep telefonlarında yerli katkı
payı yüzde 2-3`ün üzerine
çıkmamaktadır. Ne yazık ki
bilgi ve iletişim teknolojileri
kullanımı arttıkça ithalat da
artmakta, bu da ülkemizin
cari açığında giderek önemli
bir yer tutmaktadır. Piyasa
ekonomisinin kuralları gereği
tüm parçaların Türkiye`de
üretilmesi beklenmese bile
özellikle tasarım ve montaj
aşamaları ile birlikte birçok
bileşenin Türkiye`de üretilmesi
olanaklıdır. Yerlilik oranlarının
artırılması zorunludur. Bunun için
yurtdışından ithal edilerek
parçaların birleştirilmesine
dayalı üretim modelinin de
değiştirilmesi gerekmektedir.
Bu konuda yetkin işgücü ve
uzmanlarımız var. Önemli
olan bu anlamda devletin
düzenleyici olmasıdır.

tamamına yayıldığı ve 4 kişilik
asgari ücretli bir ailenin evinde
en az 2 cep telefonu aboneliği
olduğu düşünüldüğünde; aylık
ortalama 2 hat için 76.8 lira
ve 59 lira sabit İnternet gideri
ile birlikte 135.8 TL`lik fatura
ortaya çıkmaktadır. Yani asgari
ücretlinin maaşının yüzde 9.2`si
iletişim giderlerine ayrılmaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri
ve buna dayalı hizmetler
üzerindeki ÖTV kaldırılmalı, KDV
düşürülmeli, TRT bandrolü gibi
uygulamalardan vazgeçilmelidir.
Kendi geliştirdiği teknolojiyi
kullanan, bilgiye ve Ar-Ge`ye
dayalı katma değeri yüksek
ürünler üreten bir sanayileşme
modelini hayata geçirebilmemiz
için bilgi teknolojilerine
erişim maliyetlerini hızla aşağı
çekmeliyiz.
- Türkiye’de aboneler, büyük
oranda altyapı yetersizliğinden
kaynaklanan sorunlar sonucu,
kota adı altında öngörülen
hızlara ulaşamamaları nedeniyle,
dünya ortalamalarının üzerinde
ödedikleri ücretlerin karşılığını da
hiçbir zaman alamamaktadırlar.
Benzer sorun gezgin (cep
telefonu) aboneleri için de

vardır. Türkiye’de, 1 Nisan 2016
tarihinde hizmet verilmeye
başlanan, Turkcell, Türk Telekom
ve Vodafone tarafından hizmete
sunulan 4G LTE-A gezgin
ağlarında da önemli ölçüde
fiber optik kablo altyapısına
gereksinim duyulmaktadır.
Teorik olarak 300 Mbps tepe
hızda geniş bant internet hizmeti
de verecek olan 4G’nin ülke
çapında yaygınlaşması için
mevcut fiber optik kablonun
en az 4-5 katına çıkarılması
gerekmektedir. Ancak, yatırım
hızı göz önüne alındığında
bunun 2020 yılı sonrasında, yani
gelişmiş ülkelerde 5G hizmetinin
başlandığı yıllarda mümkün
olabileceği gözükmektedir.
Türkiye genelinde fiber optik
kablo altyapısının yaklaşık yüzde
80 gibi önemli bir kısmını elinde
tutan Türk Telekom A.Ş.’nin,
bir anlamda bu alanda tekel
özelliğini devam ettirmesi,
altyapısını diğer işletmeci ve
servis sağlayıcılarla paylaşmaması
ülke iletişiminin gelişmesinde
önemli bir açmazdır. Son yıllarda
özellikle sabit telefon abone
sayısının 20 milyondan 10
milyona doğru gerilemesi, sabit
telefon santrallarının IP tabanlı

- Cep telefonu satışlarında
160 TL`den az olmamak üzere
yüzde 25 ÖTV alınmaktadır.
Buna yüzde 18 KDV de
eklendiğinde; en ucuz
telefonun vergisiz fiyatı 1 lira
dahi olsa 189.9 TL`nin altında
bir fiyattan satılamamaktadır.
Vergiler hariç 1.000 TL
olan bir telefonun maliyeti
ise ÖTV, KDV ve TRT
bandrolü ile 1.545 liraya
kadar yükselmektedir. Cep
telefonu sahipliğinin 0-9
yaş arası hariç nüfusun
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
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NGN (Next Generation Systems;
Gelecek Nesil Sistemler)
ile değiştirilmesi, yerleşim
yerlerinde önemli miktarda
yeraltı-yerüstü kablo alt yapısının
boşa çıkmasını sağlamıştır. Tüm
fiber yatırım maliyetinin yüzde
70- 80 arası oranda kazı ve
kanal işlerinden kaynaklandığı
göz önüne alındığında, maliyeti
düşürmek için bu altyapının
yatırımlara açılması, ülke
kaynaklarının adil ve verimli
olarak kullanılması açısından
da zorunludur. Bilgi ve İletişim
Kurumu’nun görevi gereği bu
alanda da gereğinde yasal yollar
kullanılarak tüm düzenlemeleri
yapması, bir anlamda kamu
adına işletmecilik üstlenen bu
şirketin milli varlık olan tesislerini
paylaşmasını sağlamalıdır.
Ayrıca, fiber optik yatırımlarının
devlet kurumları aracılığıyla ülke
çapında planlanıp yatırımcılar
için teşvik olanakları artırılmalı,
özellikle yurtiçi ve yurtdışı tüm
fiber optik omurganın planlama,
yatırım ve işletmesi devlet eliyle
yürütülmelidir.
- Türkiye’nin, 1985-1995 yılları
arasındaki BİT geliştirmede,
devlet kurumu olan PTT
öncülüğünde kazanmış olduğu
ivmeyi günümüzde görmek
olanaklı değildir. O dönemde,
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sayısallaşma ve fiber optik kablo
gibi birçok alanda kurulmuş olan
altyapı, çoğu Avrupa ülkesinden
daha gelişmiş durumdaydı.
Özellikle, 1995 yılında PTT’nin
bölünmesi, Türk Telekom
A.Ş.’nin kurulması, sonrasında
bu şirketin 2005 yılında
özelleştirilmesinin vaat edildiği
gibi ülkeye yüksek seviyede
katkısı olmamıştır. 2005 sonrası,
gittikçe azalan BİT geliştirme
ivmesi istikrarsızlık içinde iniş
ve çıkışlar göstermektedir.
Sadece kâr gözeterek yapılan
yatırımlar da bu istikrarsızlıktan
payını almakta, bazı yıllarda
durma noktasına gelmektedir.
Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkelerde devletin itici gücü
çok önemlidir. BİT gibi toplum
yapısını da şekillendirmekte
olan teknolojilerde, tüm
planlamanın ve yatırımların
devlet denetiminde yapılması,
işletmecilikte öncülüğün ve titiz
bir düzenleyiciliğin yine devletçe
gerçekleştirilmesi çok önemlidir.
Ne yazık ki bunun aksi politikalar
sonucu, Türkiye’de toplum
yararları gözetmeksizin yapılan
özelleştirmeler ile izlenen yanlış
ve yetersiz üretim politikaları
yüzünden on binlerce nitelikli
iş gücü atıl duruma düşürülüp
sistem dışına itilmiştir.

- BİT geliştirmede önemli
unsurlardan biri de yerli üretimin
yadsınamaz katkısıdır. G. Kore,
Japonya, İsveç, ABD, Fransa,
Çin gibi ülkeler, yüksek BİT
üretip uygun fiyatta hizmet
sunabilmektedirler. Yüksek
fiyatlarda BİT hizmeti verilen
birçok gelişmekte olan ülkede
olduğu gibi Türkiye de bu
teknolojileri büyük oranda ithalat
yoluyla karşılamaktadır. TÜİK
verilerine göre 2000-2015 yılları
arasında sadece cep telefonu
ithalatına yapılan ödeme 23,5
milyar ABD dolarıdır. 2016
yılında 4G’nin de etkisiyle 5
milyar ABD doları civarında
ithalat gerçekleştirilmiştir. Satılan
toplam cep telefonu içindeki
yerli üretim payı yıllık yüzde
2-3’ün üzerine çıkmamaktadır.
Son 15 yılda BİT alanında
yapılan (işletmecilerinki de dahil)
tüm diğer ithalat kalemlerini
göz önüne aldığımızda, bu
rakam elli milyar doların çok
üzerine çıkmakta, yüzlerle ifade
edilebilir düzeye ulaşmaktadır.
BİT kullanımı arttıkça, ithalat da
giderek artmaktadır. Türkiye’nin
gelişmişlik seviyesini yükseltmesi,
BİT teknolojileri araştırmageliştirme ve bunları üretmesiyle
doğrudan ilişkilidir. Bu alanda
da daha çok adım atılması
gerekmektedir.

EEMKON 2017

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

EEMKON 2017 HAZIRLIKLARI BAŞLADI

HAZIRLANIYOR
DAVETLİSİNİZ
Elektrik Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi tarafından
düzenlenen, Elektrik Elektronik
Mühendisliği Kongresi 2017
(EEMKON 2017); 16-17-18 Kasım
2017 tarihlerinde İstanbul‘da
Harbiye Askeri Müze Kültür
Sitesi’nde yapılacaktır.
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Kongresi (EEMKON 2017)
kapsamında; ülkemizde ve
dünyada hızla gelişen elektrik,
elektronik ve biyomedikal
mühendisliği alanlarında yenilikleri
paylaşacak, irdeleyecek ve
geleceğe ilişkin politikaları
tartışacağız.
Meslektaşlarımızın, kongremize
katılım için verecekleri destek,
mesleğimizin olduğu kadar
ülkemizin bilim ve teknoloji
alanlarındaki birikimi güncelleyerek
geliştirmeye, zenginleştirmeye
yapacağı katkı açısından da önem
taşımaktadır.
Mesleğimize ve meslektaşlarımıza
değer katacak bu etkinlikte
sizleri de aramızda görmek bizi
onurlandıracaktır.
Saygılarımızla…
EEMKON 2017
Düzenleme Kurulu

EEMKON 2017 2. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
İTÜ’DE YAPILDI
16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Elektrik
Elektronik Mühendisliği Kongresi (EEMKON 2017) hazırlık
çalışmaları kapsamında 2. Düzenleme Kurulu Toplantısı 13 Mayıs
2017 günü İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi İdris Yamantürk
Salonunda gerçekleştirildi.
EEMKON 2017 Düzenleme Kurulu Başkanı Berker Özağaç
tarafından açılan toplantıda, kongre kapsamında bugüne kadar
yapılan çalışmalar anlatıldı. Bilgilendirmenin ardından sempozyum
yürütme kurulları adına sempozyum sözcüleri tarafından konu
başlıkları ve yapılan çalışmalar aktarıldı.

EEMKON 2017
KAPSAMINDA
ÜNİVERSİTELER
BULUŞMASI
Elektrik Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi’nin,
çalışma alanında bulunan
üniversitelerin ilgili meslek
disiplinlerinin bölüm
başkanları ile EEMKON 2017 Kongresine destek ve katılımı
arttırma hedefi ile düzenlediği buluşma, 31 Mart 2017 Cuma
akşamı İ.T.Ü. Maçka Sosyal Tesislerinde yapıldı. 22 üniversiteden,
16’sı bölüm başkanı olmak üzere 32 öğretim görevlisinin katıldığı
yemekli buluşmaya, EEMKON 2017 Kongre Yürütme üyeleri dahil
toplam 67 kişi katıldı.
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EEMKON 2017 ICSG FUARINDA
19 Nisan 2017 tarihinde başlayan ICSG 5.
Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler
Fuarı`nda EEMKON 2017 standı ile yerimizi
aldık. Fuar süresince EEMKON 2017 hakkında
katılımcılara bilgiler aktarıldı.

EEMKON 2017 TANITIM STANDIMIZ WİN
FUARI`NDA AÇILDI
Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi
EEMKON 2017 tanıtım standı WIN Fuarı içinde
16-19 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi`nde ziyaretçilere açık kaldı.

İTÜ’DEN EMO İSTANBUL ŞUBESİ’NE ZİYARET
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker 25 Nisan
günü Şubemizi ziyaret etti. Şubemiz Yönetim
Kurulu Başkanı Erol Celepsoy, Yönetim Kurulu
Üyesi Tayfun İşbilen, EMO 45. Dönem Onur
Kurulu Üyesi İsa Güngör, EEMKON 2017 Kongre
Sekreteri Levent Akcasu ve Şube Müdürü Murat
Gündüzay`ın da bulunduğu ziyarette, EEMKON
2017 Kongresi hakkında bilgilendirme ve diğer
konular görüşüldü.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ'NDE EMO ve EEMKON
2017 TANITIMI
26 Nisan 2917 günü Elektrik Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi, Işık Üniversitesini ziyaret ederek,
Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal
Mühendisliği öğrencilerine, EEMKON 2017
Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi ve EMO
hakkında bilgilendirmede bulundu. EMO Genç’in
düzenlediği etkinliğe, EEMKON 2017 Sekreteri
Levent Akcasu ve EMO İstanbul Şubesi Yönetim
Kurulu Yedek Üyesi Kemal Özoğuz katıldı.

ANKARA’DAKİ ÜNİVERSİTELERDE EEMKON 2017
BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI
EEMKON 2017 Kongre Sekreteryası,
Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ,
Atılım Üniversitesi Eektrik Elektronik Mühendisliği,
Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği,
ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği, Başkent
Üniversitesi Biyomedikal Müh. ve Elektrik Elektronik
Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi Elektrik Elektronik
Müh. ve Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Ankara
Üniversitesi Elektrik Elektronik Müh. ve Biyomedikal Mühendisliği bölümlerini ziyaret ederek EEMKON
2017 Kongresi için destek istedi.
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EEMKON 2017'Yİ DESTEKLEYEN ÜNİVERSİTELER
EEMKON 2017'ye katılım ve destek için üniversiteler ile görüşmeler sürmekte ve destek protokolleri
imzalanmaya devam etmektedir.
Şimdiye kadar karşılıklı destek protokolü imzalanan üniversiteler listesi:

Şubemizde yapılan bütün eğitim, seminer ve etkinlik öncesinde EEMKON 2017 ile ilgili
bilgilendirme yapılıyor ve katılımcılar kongreye destek vermeye davet ediliyor.
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EEMKON 2017

www.eemkon.org.tr

/eemkon2017

/eemkon2017

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ÖZET
VE TAMAMLANMIŞ BİLDİRİ KABULLERİ SÜRÜYOR
Özet ve tamamlanmış bildiri kabul tarihleri değişti.

Bildiriler için özetlerin son gönderilme tarihi 30 Haziran 2017, bildirilerin
tamamlanmış halinin gönderilmesi için son tarih ise 31 Ağustos 2017'dir.
SEMPOZYUM OTURUM VE PANEL
KONULARI
EEMKON 2017 Sempozyumlarının yürütme
kurullarının çalışmaları sonucu planlanan oturum/
panel başlıkları şöyledir:
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU
• Disiplinlerarası Tıbbi Araştırmalar ve İşbirliği
• İnovasyon ve Girişimcilik
• Sağlık Bakanlığı Mevzuatlar ve Gelecek
Uygulamalar
• Tıbbi Cihaz Üretiminde Tasarım ve Biyouyumluluk
(Tıbbi Cihaz Tasarımının Önemli Faktörleri)
• Şehir Hastaneleri ve Sağlık Hizmet Sunucularında
• Biyomedikal Mühendisliğinin Konumu
ELEKTRİK VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
SEMPOZYUMU
• Endüstriyel Otomasyon
• Proses Kontrol Sistemleri
• Hareket Kontrol Sistemleri
• Raylı Sistemlerde Kontrol ve Sinyalizasyon
Sistemleri
• İnsansız Hava, Deniz ve Denizaltı Araçlarının
Üretim, Kontrolü
• Üretim Entegrasyonu (Endüstri 4.0)
• Elektrikli Araçlar - Robotik ve Görsel Denetim
Sistemleri
• Modelleme Simülasyon
• Kontrol Sistemlerinde Ar-Ge
KENT VE ELEKTRİK SEMPOZYUMU
• Afetlerde Elektrik ve Haberleşme
• Tüketici Sorunları Olarak Elektrik ve Haberleşme
• Kent Aydınlatması
• İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Elektrik
• Akıllı Şehirler (Altyapısal Düzenleme, Engelli
Yaşamı Kolaylaştıracak Düzenlemeler, Akıllı
Ulaşım)
• Elektromanyetik Alanların Etkileri
• Kent Mimarisinin Vazgeçilmezi: Asansörler
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İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU
• Dijital Dünyada Yeni Eşik: 5G
• Türkiye’nin İletişim Altyapısı
• İletişim Teknolojileri Girişimciliği ve İletişim ArGe’si
• İnteraktif Medya (OTT Teknoloji – HBBTV – Bulut
Kullanımı)
• Sayısal Karasal Yayıncılık
• İletişimde Güvenlik
• Panel: İletişim Teknolojilerinin Toplumsal Etkileri,
Yaratacağı Değişimler
ELEKTRONİK SANAYİ SEMPOZYUMU
• Panel: Siber Güvenlik
• Sayısal Devrim
• Yapay Zeka/Robotik
• Askeri Elektronik Sanayi
• Güç Elektroniği
• Akıllı Binalar -1 Yangın
• Akıllı Binalar -2 Konfor ve Güvenlik
ENERJİ POLİTİKALARI SEMPOZYUMU
• Dünyada ve Türkiye’de Enerji Görünümü
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları
• Elektrik Piyasaları ve Oluşumu
• Enerji ve Kooperatifçilik – Enerjide Bölgesel
ve Yerel Planlama
• Özel Oturum: Termik Santrallar Lapseki – Biga
İncelemesi
• Panel: Nükleer Santrallar – Japonya Örneği
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
• Üniversite Öncesi Eğitim
• Mühendislik Eğitimi
• Panel / Forum: Mühendislik Eğitimini Etkileyen
Unsurlar (Üniversite Sonrası Eğitim)
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Üniversite ve
Sanayi İşbirliği
• Panel / Forum: Mühendislik Eğitiminde İz
Bırakanlar ile Öğrencilerin Buluşması
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EEMKON 2017 BİLİM KURULU LİSTESİ
Bora Acarkan

Yıldız Teknik Üniversitesi

Avni Morgül

Emekli

Aydın Akan

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Fatih Mehmet Nuroğlu

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Rafet Akdeniz

Namık Kemal Üniversitesi

A. Hülya Obdan

Yıldız Teknik Üniversitesi

Tayfun Akgül

İstanbul Teknik Üniversitesi

Murat Okatan

Cumhuriyet Üniversitesi

Ata Akın

Acıbadem Üniversitesi

Sermin Onaygil

İstanbul Teknik Üniversitesi

Necmi Altın

Gazi Üniversitesi

Onur Osman

Arel Üniversitesi

Murat Aşkar

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Güven Önbilgin

19 Mayıs Üniversitesi

Timur Aydemir

Gazi Üniversitesi

Figen Özen

Haliç Üniversitesi

Nizamettin Aydın

Yıldız Teknik Üniversitesi

Selçuk Paker

İstanbul Teknik Üniversitesi

Umut Engin Ayten

Yıldız Teknik Üniversitesi

Erdal Panayırcı

Kadir Has Üniversitesi

Muzaffer Başak

İstanbul Tabip Odası

Sibel Zorlu Partal

Yıldız Teknik Üniversitesi

Hüsnü Deniz Başdemir

Çankaya Üniversitesi

Burak Polat

Gelişim Üniversitesi

Ramazan Bayındır

Gazi Üniversitesi

Esra Saatcı

İstanbul Kültür Üniversitesi

Mustafa Baysal

Yıldız Teknik Üniversitesi

Metin Salamcı

Gazi Üniversitesi

Nur Bekiroğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi

Tahsin Saya

İstanbul Teknik Üniversitesi

Oruç Bilgiç

İstanbul Kültür Üniversitesi

Herman Sedef

Yıldız Teknik Üniversitesi

Özlem Birgül

Ankara Üniversitesi

Uğur Savaş Selamoğulları

Yıldız Teknik Üniversitesi

Galip Cansever

Yıldız Teknik Üniversitesi

Hamit Serbest

Çukurova Üniversitesi

R. Koray Çiftçi

Namık Kemal Üniversitesi

Mana Sezdi

İstanbul Üniversitesi

Tamer Demiralp

İstanbul Tabip Odası

Seyhun Solakoğlu

İstanbul Tabip Odası

Ahmet Dervişoğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi

Mehmet Turan Söylemez

İstanbul Teknik Üniversitesi

Hasan Dinçer

Emekli

Leyla Gören Sümer

İstanbul Teknik Üniversitesi

Şeref Naci Engin

Yıldız Teknik Üniversitesi

Hasan Şahin

Ege Üniversitesi

Osman Eroğul

TOBB/ETÜ

Serhat Şeker

İstanbul Teknik Üniversitesi

Gökhan Ertaş

Yeditepe Üniversitesi

Selim Şeker

Boğaziçi Üniversitesi

Murat Eyüboğlu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

İpek Şen

Beykent Üniversitesi

Erdal Irmak

Gazi Üniversitesi

Neslihan Serap Şengör

İstanbul Teknik Üniversitesi

Mithat İdemen

İstanbul Teknik Üniversitesi

İrfan Şenlik

Emekli

Kamuran Kadıpaşaoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mehmet Akif Şenol

Gelişim Üniversitesi

Sacit Karamürsel

İstanbul Tabip Odası

İbrahim Şenol

Yıldız Teknik Üniversitesi

Mustafa Cem Kasapbaşı

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Ziya Telatar

Ankara Üniversitesi

Adnan Kaypmaz

Beykent Üniversitesi

R. Nejat Tuncay

Okan Üniversitesi

Ozan Keysan

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Belgin Emre Türkay

İstanbul Teknik Üniversitesi

Onur Koçak

Başkent Üniversitesi

Yusuf Ziya Umul

Çankaya Üniversitesi

Hakan Kuntman

İstanbul Teknik Üniversitesi

Tanay Sıdkı Uyar

Marmara Üniversitesi

Salman Kurtulan

İstanbul Teknik Üniversitesi

Yekta Ülgen

Bahçeşehir Üniversitesi

Fikret Küçükdeveci

Kardiosis

Rengin Ünver

Yıldız Teknik Üniversitesi

Duran Leblebici

İstanbul Teknik Üniversitesi

N. Özlem Ünverdi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Kemal Leblebicioğlu

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Özgür Üstün

İstanbul Teknik Üniversitesi

Sıddık Yarman

İstanbul Üniversitesi
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AFETLERDE
ROBOTLARIN
KULLANIMI
Yrd. Doç. Dr. Figen Özen

Haliç Üniversitesi

Afetler, büyük çapta yıkıma yol açan olaylardır; doğal ya da doğal olmayan kaynaklardan
oluşabilirler. Doğal afetlere örnek olarak deprem, kasırga, hortum, orman yangını, kar
fırtınası, volkan patlaması, yıkıma yol açan fırtına, toprak kayması, kitleleri sağlık
açısından olumsuz etkileyip ölümlere sebep olacak derecede yüksek ısılara varan sıcak
dalgası, sel, kuraklık ve tsunami sayılabilir. Doğal olmayan afetlere örnek olarak ise
nükleer reaktör kazası, salgın hastalıklar, yangın, terör saldırısı, siber saldırı, kimyasal
ya da biyolojik saldırı verilebilir.
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Nasa'nın Uzay Çalışmaları Enstitüsü Goddard'ın,
1880 yılından 2016 sonuna dek topladığı veriden
çıkardığı sonuçlara göre, bu yıllar arasında ortalama
küresel ısınma 0.8 0C kadardır ve ısınma ivmelenerek
artmaktadır [1]. Küresel ısınma yüzünden kuraklık,
iklim değişikliklerinden kaynaklanan hastalıkların
yaygın şekilde görülmesi, sel felaketlerinde
artış, güçlü kasırgalar, sıcak dalgaları, orman
yangınları ve diğer doğal afetlerde artış olacağı ve
çöllerin genişlemesi sonucu kıtlık olacağı tahmin
edilmektedir [2]. Bu sonuç, doğal afetlerde artış
olacağını göstermesi bakımından çarpıcıdır. Ayrıca
metropolleşmenin ve nüfus yoğunluğunun giderek
artması, olası afet durumlarında can ve mal
kaybının da artacağını düşündürmektedir.

• Enkazın boyutlarının tespiti ya da kestirimi,
• Direkt müdahale
ilk akla gelenler olacaktır.
Afetlerde kullanılacak robotların tasarımı başlı
başına önemli bir konudur. Diğer robotlardan farklı
olarak ekstrem koşullarda çalışabilecek boyutlarda,
algılayıcı performansına sahip ve çok dayanıklı
olmaları gerekmektedir. Bunların yanı sıra GPS
kapsamı haricinde ya da WiFi erişiminin olmadığı
yerlerde çalışabilmeleri ve haberleşebilmeleri
gerekmektedir. Ek olarak, insanla etkileşim halinde
olacağından, hem operatörüyle, hem de afetzede
ile iletişim kurabilecek şekilde tasarlanmış olması

Doğal ya da doğal olmayan afetler
yaşandığında, afetzedelerin sağ olarak
kurtarılabilmesi için ilk 48 saat kritik olarak
kabul edilmektedir. Bu durumda, işe
yarayabilecek bütün kaynakların seferber
edilmesi önem kazanmaktadır.
Robotlar, son yıllarda acil durumlarda
insanlara yardımcı olmaktadır ve bunun
artarak süreceğini söylemek için yeterince
uygulama bulunmaktadır.
Afetin meydana geldiği ortam önemli
oranda yapısal değişikliğe uğrayabilmekte
ve bu da insanların bu ortamda çalışmalarını
bazen güçleştirmekte, bazen de imkansız
kılmaktadır. Çökme, patlama vb. riskleri olan
bölgelere insanların girip araştırma yapması
uygun değildir, ancak keşif yapılması,
afetzedelerin kurtarılması da gerekmektedir.
Bu ve bunun gibi tehlikeli durumlarda
robotlar fayda sağlayabilirler. Afet ortamında
bulunan insanlar, ortamın depresif yapısından
olumsuz yönde etkilenirler. İnsanlar doğaları
gereği çok uzun süre verimli çalışamazlar,
zihinleri yorulabilir, bunun sonucunda
değerlendirmelerinde ve kararlarında hatalar
yapabilirler. Öte yandan robotların yorulma
ya da psikolojik yönden olumsuz etkilenme
gibi sorunları yoktur. İnsanların ve hayvanların
çalışamayacağı
bölgelerde
çalışabilirler.
Yapısal hasar tespiti yapmak gerektiğinde, veriyi
toplayabilirler. Afetzedeler için yaşamsal önemi olan
araçları taşıyabilirler. Konum tespitini yapabilirler.
Robotların
afet
ortamında
yapabilecekleri
özetlenirse;
• Arama,
• Keşif ve haritalama,
• Enkazın uzaklaştırılması,
• Yapısal inceleme ve adli inceleme,
• Tıbbi yardım,
• Afetzedelerin taşınması ve sıcak bölgeden
uzaklaştırılması,
• Mobil tekrarlayıcı,
• Lojistik destek sağlama,
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gerekir. Tasarım, afet ortamındaki insanların ruhsal
durumlarını göz önüne alarak yapılmalıdır.

ROBOTLARIN AFETLERDE KULLANIMINA
ÖRNEKLER
Çalışmalarında robotlara yer veren yardım
kuruluşlarından Crasar (Center for Robot Assisted
Search and Rescue), 2001-2012 yılları arasında
afetlerde kullanılan robotları yandaki tabloda
göründüğü gibi, tiplerine göre sınıflandırmıştır [3].
Tabloda ilk yıllarda kara araçlarının, daha sonraları
durumun gerektirdiği şekilde kara, hava ve sualtı
araçlarının kullanıldığı görülmektedir. Bunda
teknolojik gelişmelerin de payı bulunmaktadır.

Afet Bölgesi

Yıl

Kara

Hava

Finale Emilia Depremi, İtalya

2012

X

Tayland Seli, Tayland

2011

X

Deniz Üssü Patlaması, Kıbrıs

2011

X

Fukushima Nükleer Santral Kazası, Japonya

2011

Tohoku, Tsunami, Japonya

2011

Tohoku Depremi, Japonya

2011

X

X

Christchurch Depremi, Yeni Zelanda

2011

X

X

Pike River Madeni, Yeni Zelanda

2010

X

Kayıp Balonla Dolaşanlar, İtalya

2010

Prospect Towers, ABD

2010

Deepwater Horizon, ABD

2010

Upper Big Branch Madeni, ABD

2010

X

Wangjialing Kömür Madeni, Çin

2010

X

Haiti Depremi, Haiti

2010

X

L'aquila Depremi, İtalya

2009

X

Devlet Arşivi Çökmesi, Almanya

2009

Ike Kasırgası, ABD

2008

Berkman Plaza II, ABD

2007

I-35 Minnesota Köprüsünün Yıkılması, ABD

2007

Crandall Canyon Madeni, ABD

2007

X

Midas Altın Madeni, ABD

2007

X

Sago Madeni, ABD

2006

X

Wilma Kasırgası, ABD

2005

Katrina Kasırgası, ABD

2005

X

La Conchita Toprak Kayması, ABD

2005

X

McClane Canyon Madeni, ABD

2005

X

DR No. 1 Madeni, ABD

2005

X

Excel #3 Madeni, ABD

2005

X

Charley Kasırgası, ABD

2004

X

Niigati Chuetsu Depremi, Japonya

2004

X

Brown's Fork Madeni, ABD

2004

X

Barrick Gold Dee Madeni, ABD

2002

X

Jim Walters No. 5 Madeni, ABD

2001

X

World Trade Center, ABD

2001

X

X

Sualtı

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

Tabloda en eski örnek Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Ticaret Merkezi'ne 11 Eylül 2001 tarihinde
yapılan terör saldırısının hemen ardından yapılan çalışmalardır. Bu uygulama, sivillerin ilgisini afet robotları
alanına çekmiştir. Madencilik sektörü, kaza meydana geldiğinde, robot talep eden önemli bir sektördür.
Uygulamalara bakıldığında, robotlar daha çok keşif, örnek alma, ölçüm ve hasar tespiti için kullanılmıştır.
Fukushima Daichii Nükleer Santralı'nda yıkım amacıyla da kullanılan robotlar vardır.
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özgü ve karmaşık yapıları dolayısıyla, her afette
işe yarayacak bir robot tipinin söz konusu olması
imkansızdır.

AFETTE RİSKİN AZALTILMASI KONULU
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSI

Şekil 1. Fukushima Daichii Nükleer Santralı'nda
robot kamerasından alınan görüntü. Robot, 10 saat
çalışmak üzere planlanmış, ancak 3 saatin sonunda
çalışmasını durdurmuştur. Bunun ortamdaki aşırı
radyasyondan kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Aşırı radyasyon, görüntüde bulanıklık olarak
kendini
belli
etmektedir
ve
görüntünün
alındığı anda 10.3 Sv/saat değerindedir [4].
Robotların bütün çalışmalarda başarılı olduklarını
söylemek doğru değildir. Kimi uygulamalardaki
başarısızlıklar, üç ana nedenden kaynaklanmıştır:
• Dış etkenler (patlama, vb.),
• Robot sistemlerinden birinin (hareket, algılama,
güç, haberleşme, kontrol) bozulması,
• İnsan (operatör) hatası.
Robotların başarısız olduğu durumlar incelendiğinde,
sinyal kaybı, sıcaktan kısmen erime, ani kontrol kaybı,
takılma, çamura saplanma, çarpışma, kısa devre,
kablonun dolaşması, merdivenleri tırmanamamak,
ortamdaki köpük ya da çamur yüzünden yavaşlama
gibi durumlar göze çarpmaktadır [5].

GÜNÜMÜZDEKİ DURUM
Mevcut kullanım incelendiğinde, öncelikle çoğu
arama kurtarma ekibinin robota sahip olmadığı
görülmektedir. Robotların afette çok geç devreye
alındığı ve çoğu ticari ürün olarak satıldığından,
performansları konusunda iyimser öngörülerle işe
başlandığı anlaşılmaktadır. Afetlerin kendilerine

Afetlerde riskin azaltılmasını sağlamak için konsensus
ve çalışma grupları oluşturmak amacıyla 2015
yılının Mart ayında Birleşmiş Milletler tarafından bir
Dünya Konferansı düzenlenmiştir. Bu konferansta,
konu ayrıntılı olarak ele alınmış, çeşitli forumlar
düzenlenmiştir. Burada acil durumlarda kullanılacak
robotların durumu, geçmişteki örnekler ve çözülmesi
gereken sorunlar konusunda, çeşitli ülkelerden
konunun uzmanları konuşmalar yapmışlardır.
Konferansta, tüm tarafların katılacağı bir uluslararası
komisyon kurarak, robotik ve bilişim teknolojileri
konularında teknolojik gelişmelerin hızlandırılması
ve bu teknolojilerin ulusal acil durum yönetim
planlarına ve yönetmeliklerine dahil edilmesinin
sağlanması, karara bağlanmıştır.
Kurulacak komisyonun görevleri arasında, risk
azaltma konusunda robotik biliminin ulaşmayı
hedeflediği amaçları ve başarı kıstaslarını
tanımlamak, en başta gelenleridir. Hedefler ve
bunlara ulaşmak için gerekli çalışmalar, operasyonel
düzenlemeler, yasalar, işbirliği koşulları, teknik
hazırlık düzeyinin saptanması ve yapılan çalışmaların
tanıtılması da komisyonun görevleri arasındadır.
Komisyon, yerel, ulusal ve uluslararası gruplara
ve devletlere danışma konseyi olarak da yardımcı
olacaktır.
Yapılan konuşmalarda, robotik teknolojisinin,
gelecekte acil durum yanıtı, kurtarma ve acil
duruma hazırlık konusunda en önemli unsurlardan
biri olacağı belirtilmiştir.
Robotik ve ilgili teknolojilerin son yıllarda kaydettiği
hızlı gelişmeler, uygulamaların giderek artmasına
yol açmıştır. Örneğin insansız hava araçları geniş
afet alanlarını çok hızlı biçimde inceleyebilmiştir,
uzaktan kumandalı insansız sualtı araçları, suyun
altındaki petrol kuyularında meydana gelen
sızıntıları onarabilmiştir. İnsansız kara araçları,
hasarlı nükleer santrallarda radyoaktif kirlenmeye
maruz kalmış bölgelerde çalışmıştır. Yirmi yıl önce,
insansız hava araçları, yalnızca gökyüzünden bilgi
toplayabiliyorken, günümüzde, yapılara iyice
yaklaşarak detaylı keşif yapabilmektedir. Sadece
bununla kalmayıp, küçük açıklıklardan yararlanarak,
hasarlı yapılara girebilmekte ve kazazedeleri
arayabilmektedir.
Günümüzde insansız kara araçlarında var olan
otonomi ve yapay zeka, acil durum görevlilerinin
yükünü azaltabilecek seviyeye ulaşmıştır. Aynı
zamanda teknolojinin geldiği noktayla, çevreden
toplanan bilgi ile yapılan üç boyutlu ölçümler,
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coğrafi bilişim sistemlerine (GIS, Geographic
Information System) entegre edilebilecek haldedir.
Bu nedenle, uzmanların tahminine göre robotik,
acil duruma hazırlık, acil durum yanıtı ve kurtarma
konusunda on yıl içinde ana araç haline gelecektir.
Robotik, acil durumlarda başlıca
şekillerde katkıda bulunmaktadır:

aşağıdaki

1. Bilgi toplamak ve insanların ya da klasik
araç-gerecin yapamayacağı şeyleri yapmak.
Örneğin, erişim dışı yerlerde arama kurtarma
çalışmaları, yüksek radyoaktif kirlenmeye maruz
kalmış bölgelerdeki incelemeler.
2. Riskleri azaltmak. Örneğin, patlama, zehirli
madde ve radyasyon riski olan yerlerde, insanın
yerine çalışabilme.
3. Zaman ve maliyet konusunda ekonomi
sağlamak.
Örneğin,
potansiyel
olarak
hasarlanabilecek yerlerin hızlı bir şekilde
incelenmesi, normal koşullar altında iskele
kurarak yapılması gereken incelemelerin, iskelesiz
gerçekleştirilebilmesi.
Son on yılda
acil
durumlardaki robot
uygulamalarına bakıldığında, bazı eksikliklerin
olduğu ve bunların giderilmesi gerektiği
görülmektedir. Bunlar iki başlık altında
toplanabilir:
1. Teknolojik gelişmeye ihtiyaç vardır. Özellikle;
• Hareket
• Algılama
• Tanıma
• Uzak istasyon ile etkileşim
• Kablolu ve kablosuz haberleşme
• İnsanla etkileşim
• Akıllı otonomi
• Görev yürütme performansı
• Acil durum koşullarıyla uyumlu çalışma,
patlamanın da gerçekleşebileceği çevre
koşullarında çalışabilme
konularında ilerleme sağlanmalıdır.
2. Robotların kullanımı konusundaki sosyal
engeller azaltılmalıdır. Özellikle,
• Yol trafiği
• Altyapının ve endüstriyel yapıların onarımı
• Tedarik konusundaki performans testleri
• Tahmin edilen riskler için sigorta
konularındaki yönetmelikler robotları da içerecek
şekilde düzenlenmelidir.
Bunların dışında, kimi uluslararası standartların
bu yeni teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi
gerekmektedir. Bu standartlar arasında;

• Güvenlik
• Kablosuz frekans tahsisi
• Bileşen arayüzleri
bulunmaktadır.
Buradaki
uluslararası
standartlaştırma, sistemlerin büyük ölçeklerdeki
afetlerde ülkeler arasında paylaşımını kolaylaştıracak
ve böylece pek çok hayatın kurtulmasına yarayacaktır
[7].
SONUÇLAR
Yapılan çalışmalar incelendiğinde, robotların
öğrenme ve adaptasyon yetenekleri dolayısıyla
arama-kurtarma problemini çözmek için gerekli
esnekliğe sahip oldukları anlaşılmaktadır. Afet
ortamı modellenemez ve tahmin edilemez duruma
geldiğinden, robotun otonom olması ve yapay
zekaya sahip olması uygun olacaktır. Robot
algılayıcılarının enkaz ortamındaki tozlardan,
gazlardan ve radyasyondan etkilenmemesini
sağlamalıdır.
Arama-kurtarma çalışmalarında robot kullanımı,
insan-robot etkileşiminin diğer uygulamalara göre
daha ön planda olduğu bir alandır. Gerek operatörle,
gerekse afetzede ile etkileşim gerektiğinden ve
ortamın aşırı stresli oluşundan hareketle, insan
psikolojisinin kırılganlığını hesaba katan bir etkileşim
tasarımlanmalıdır.
Afetlerde acil yardım, hem hayat kurtarmak, hem de
afet sonrası yaşamın ivedilikle normalleştirilmesini
sağlamak içindir. Elbette ki, hayat kurtarmanın
değerine paha biçilemez. Hayat kurtarmak söz
konusu değilse bile, afetlerin ekonomi üzerindeki
etkileri düşünüldüğünde, robotlar için ihtiyaç duyulan
yatırımın göze alınması ve bu konuda yapılacak
araştırma-geliştirme çabalarına uluslararası fonların
desteğinin, kar amacı gütmeden, sağlanması
gerektiği görülmektedir. Ülkemizdeki çalışmalar
henüz başlangıç seviyesindedir ve sıklıkla çeşitli
afetlerle karşılaştığımız düşünülürse, hem kaynak
kullanımı, hem de araştırma geliştirme konusunda
atılacak adımların hızlandırılması yerinde olacaktır.
Kaynaklar

1. https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/
global-surface-temperature-data-gistemp-nasagoddard-institute-space-studies-giss
2.http://news.nationalgeographic.com/
news/2004/12/1206_041206_global_warming_2.html
3. http://crasar.org
4.https://www.theguardian.com/environment/2015/
apr/13/fukushima-robot-stalls-reactor-abandoned
5. Murphy, R.,(2014), Disaster Robotics, MIT Press
6. Kruijff, G. J. M., Tretyakov, V., Linder, T., vd., (2012),
Rescue Robots at Earthquake-Hit Mirandola, Italy: a
Field Report
7. Tadokoro, S., (2015), UN World Conference on
Disaster Risk Reduction, IEEE Robotics & Automation
Magazine
8. Özen, F., (2015), Robotların Arama Kurtarma
Çalışmalarında Kullanımı, TOK 2015
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NÜKLEER SANTRALLARIN
YAPI DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
Şükrü Güner

EMO Merkez Yapı Denetimi Daimi Komisyon Başkanı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından 31
Mart 2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazete’de
“Nükleer Santrallerın Yapı Denetimi Yönetmeliği”
yayınlanmıştır.
1- Yönetmeliğin AMAÇ başlıklı bölümünde;
“Nükleer santrallerin nükleer güvenlik ilkeleri ile
uyumlu ve ilgili mevzuat ve standartlara uygun
olarak kurulması amacıyla;
Kurucu tarafından yaptırılacak denetimler ve
bu denetimleri yürütecek nükleer yapı denetim
kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve
esaslar ile tarafların görev ve sorumluluklarını
ve nükleer yapı denetimi kuruluşu ile Kurucu
arasında akdedilecek hizmet sözleşmesinin
kapsamını belirlemektir.”
2- Yönetmeliğin 4(ğ) maddesinde Yapı Denetimi:
Nükleer santrallerin sahalarında bulunan
tüm yapı, sistem ve bileşenlerin saha içi ve
dışındaki imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerinin
denetlenmesini ifade eder. Bu hüküm, yapıların
3194 sayılı Yasanın (1) ve (2) maddeleri
kapsamında olduğunu işaret etmektedir.
3- Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde
bulunan Nükleer Santralin ana yapı kısmı ile
santral sahasında bulunan diğer tüm yapılar;
3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapılar
olduğu için, inşaat ruhsatı alınması, yapımı,
yapı kullanma izninin verilmesi bu kanun
kapsamında, Yapıların denetimi ise 4708 sayılı
“Yapı Denetimi Hakkında Kanun” kapsamında
yapılmak zorundadır.
hükümleri yer almaktadır. Gerekçesini
bilemediğimiz bir sebeple bu husus gözden
kaçırılmıştır.
Yönetmeliğin Amaç maddesini okuduğumuzda,
yapıların denetimi işinin, bağımsız ve tarafsız
olarak yapılması gereken bir Kamu hizmeti olan
yapı denetimi işine ait tüm yetkilerin sahibi olan
TAEK’de değil Kurucu’da olduğunu anlıyoruz.
Kurucu yabancı bir şirket de olabilir.
Santralın enerji üreten kısmı hariç, santral
ana binası dâhil, nükleer santral sahasında
yapılacak tüm yapıların denetimini yapacak
kişi ve kuruluşların niteliklerinin, görev-yetki
ve sorumluluklarının ve de nasıl denetim
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yapacaklarının Kurucu tarafından belirlenmesi
kabul edilemez.
Bu yapıların denetimini yapacak bilgi ve tecrübeye
sahip her dalda mühendislerimiz, mimarlarımız ve
meslek kuruluşlarımız vardır.
Nükleer santral yapılarında denetim konusunda
bilemediğimiz son teknik ve teknolojik
gelişmeler,imalat teknikleri ve ek teknik bilgiler
varsa bunlar uygun zamanlı ön bilgilendirmelerle
verilebilir. Bu konuda yönetmelikte hiçbir açıklama
olmadığı gibi, TAEK’den de yeterli bir bilgi
verilmemiştir.
Bu anlamda Yönetmeliğin 5-(4) maddesindeki
şartlar da kabul edilemez.
Dünyada diğer ülkelerde kurulu nükleer
santrallerde zaman, zaman meydana geldiği gibi,
bizde de radyasyon yayılması sonucu ölümler olur,
çevreye zarar verilirse bunların sorumluları kimler
olacaktır?
Tam ve bağımsız denetimini yapamadığımız
yapılara ruhsat verilmiş olsa bile, inşaatı
tamamlandığında yapı kullanma izni verilemez.
Meydana gelecek olumsuz gelişmelerin hukuki,
mali ve cezai sorumluluğunu alamayız.
Böyle bir uygulamayı halkın, milletin yararına uygun
bulmayız.
Çünkü; Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı
serbest meslektir.Bir Kamu hizmetidir.
Kamu adına hizmet gören mühendis ve mimarlar
olarak bu tür konulara özel hassasiyetimiz vardır.
Yapıların denetimi de Kamu adına bağımsız ve
tarafsız olarak yapılması gereken bir iştir.
Meslek mensupları olarak, can ve mal güvenliğinin,
çevrenin korunması için gerekli tedbirlerin
alınmasını istemek/ temin etmek görevimizdir.
Yapı Denetimi Hizmet Bedeli ile denetimde görev
alacak mühendis ve mimarlara verilecek ücretler
konusunda yönetmelikte hiçbir açıklama yoktur.
Kısaca yukarıda ifade etmeye çalıştığım sebepler
dolayısıyla bu yönetmeliğin iptali için Danıştay’a
dava açılması doğru olacaktır.TMMOB Yapı
Denetimi Çalışma Grubu olarak gündemimizdeki
konu budur.

DOE HANFORD
SİTESİNDE
TÜNEL İHLALİNDE
HİÇBİR
RADYOAKTİVİTE
YOK!!
ABD’de radyoaktif kirli atıkların depolandığı
dünyanın en büyük kontemine sahasında 9 Mayıs
Salı günü sabah bir tünelde çökme meydana geldi.
Bölgede acil durum ilan edildi. Yaklaşık üç futbol
sahası büyüklükteki alan üzerinde uçuşlar kısıtlandıyasaklandı. Hükümet yetkilileri, hiçbir şekilde
radyasyon kaçağı olmadığını, her şeyin kontrol
altında olduğunu resmi olarak bildiren olağan(!)
açıklamalarını yaptı.

4. Bu tankların üstü toprakla kapalı ya da yer
altında değil. Katı atıkların konulduğu, çatısı
çöken tünellerde, her an bir terör saldırısına
veya bombalamaya karşı korunma şansı yok. Bu
tankların 67 tanesi bugüne kadar fiziki yapıları
bozularak tesisin altındaki 520 kilometrekarelik
konteminasyonlu yeraltı sularına ek olarak
bölgeden geçen Kolombiya nehrini de kirletmiş.

Açıklamaya göre tünellerin tahta bacaklarından bir
kısmı çökmüş.[1]

5. Şu ana kadar bu tesiste olan kazaların üstü
örtülmüş. En son 2014 yılında çevreye sızan
radyoaktif buharlar neticesinde 40 çalışan
hastaneye kaldırılmış.

Olay üzerine güvenilir kaynak Nükleer Fizikçi
Prof.Hayrettin Kılıç’tan aldığımız kısa bilgiler
şunlar:
1. Harford 2. Dünya Savaşı’ndan sonra nükleer
silahların ana yakıtı olan Pu-239 üretilmesi için
kurulmuş. Yaklaşık 1.500 km2 alandaki bu tesis
dünyada en yüksek radyoaktif konteminasya/atık
kompleksi olarak biliniyor.
2. 1943 yılından beri bu tesiste kurulan 9 nükleer
santral ve plutonyum ayrıştırma tesislerinde,
yaklaşık 67 metrik ton nükleer silahlarda (yaklaşık
60.000 nükleer bomba) kullanılan saf Pu-239
üretilmiş. Şu anda bu tesiste biriken yüksek
düzeydeki radyoaktif atıkların yeniden depolama/
temizleme projesinde 9.000 kişi çalışıyor.
3. Bu rektörlerdeki atık yakıt çubuklarından Pu-239
çekilmesi işlevlerinde meydana gelen yüksek
düzeyde radyoaktif sıvı ve katı atıklar bu tesisteki
177 tane atık tanklarına bugüne kadar yaklaşık 56
milyon galon sıvı (211 milyon litre) ve tünellere
710.000 m3 katı atık konulmuş.

6. ABD hükümeti şu ana kadar meydana gelen irili
ufaklı sızıntıları temizlemek ve izole etmek için
yaklaşık 2 milyar dolar harcamış. Bu temizleme
programı kapsamında 2060 yılına kadar
sürecek projede 110 milyar dolar harcanacağı
hesaplanıyor. Ayrıca bu atıkların camlandırma
(vitrification) projesine harcanan 4.3 milyar dolar
sonucunda bu proje de iflas etmiştir.
Fakat en ilginç olay şu: Sovyetler kendi nükleer silah
denemesini yaptıktan sonra ABD hükümeti 1949
yılında bu tesisten kasıtlı/gizli olarak GREEN RUN
deneyi olarak bilinen deney kapsamında, çevreye
yayılan radyoaktif partiküllerin dağılım-ölçüm
metodlarını/tekniklerini geliştirmek için milyonlarca
kürilik radyasyonun hem Washington hem de
Oregon eyaletine yayılmasına göz yummuş.
Derleyen:
Ayça Özağaç
İstanbul Nükleer Karşıtı Platformdan
[1] https://www.forbes.com/sites/
jamesconca/2017/05/10/tunnel-breach-at-doe-hanfordsite-releases-no-radioactivity/#53a8a8cf29ac
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Haziran 2017

23

ÖZGÜRLÜK, BARIŞ VE DEMOKRASİ İÇİN
YAŞASIN 1 MAYIS!
DİSK, KESK, TTB ve TMMOB`un çağrısına
aralarında kadın, gençlik ve emek örgütlerinin,
taraftar gruplarının, siyasi partilerin de yer aldığı
kuruluşların ve halkın katılımıyla 1 Mayıs İşçi Sınıfının
Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü, Bakırköy
Halk Pazarında coşkuyla kutlandı. Marmara Forum
önünde toplanarak yürüyüşe geçen Şubemiz üye
ve yöneticilerinin de bulunduğu TMMOB korteji,
diğer gruplarla birlikte alana girdi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz
konuşmasında
"Bugün
burada
laikliğin,
demokrasinin, emeğimizin çalınmasına, doğanın
katledilmesine hayır demek için toplandık.
Ülkemizin kan gölüne çevrilmesine, okullardaüniversitelerde yapılan öğretim üyesi kıyımlarına
hayır demek için toplandık. Gazetecilerin,
milletvekillerinin
tutuklanmasına,
seçilmiş
belediye başkanlarının görevden alınarak kayyum
atanmasına, sürekli OHAL‘e, sürekli baskıya,
sürekli şiddete hayır demek için buradayız" dedi.
Koramaz, "Dayanışmayı ve hayır‘ı büyütme"
çağrısında bulunurken "Anayasanın içinde işçiler,
köylüler, işsizler, gençler var mı? Kürt sorunu var
mı? Bu anayasa bizim anayasamız değil. 80 milyon
insanın anayasasını yapmak için birlikte mücadele
edeceğiz." dedi
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KLİNİK
MÜHENDİSLİK
Barış Çoruh

EMO Ankara Şubesi Biyomedikal Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu Başkanı

Biyomedikal Mühendisliği; sağlık alanında
kullanılan teşhis, tedavi cihazları ile tıbbi araştırma
ve laboratuvar ortamlarında kullanılan mekanik,
elektronik, biyolojik cihazların ve sistemlerin
istenilene uygun bir şekilde tasarlanması,
üretimi, geliştirmesi, işletilmesi ve bakım onarım - kalibrasyon faaliyetlerinden sorumlu bir
mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendislik
uygulama olarak 3 ana dala ayrılmaktadır. Biyolojik
sistemlerin tanınmasında ve tıbbi uygulamaların
gelişmesinde mühendislik teknik ve görüşlerinin
uygulandığı anabilim dalı Biyomühendisliktir.
Biyoloji ve tıpta kullanılan cihaz, malzeme,
teşhis ve tedavi düzenleri, yapay organlar ve
diğer düzenlerin geliştirilmesinde mühendislik
teknik ve görüşlerinin kullanıldığı alan Medikal
Mühendisliktir. 3. dal ise üniversiteler, sağlık
kuruluşları başta olmak üzere özel ve kamu
kuruluşları içindeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
için mühendislik görüş, yöntem ve tekniklerinin
uygulandığı Klinik Mühendisliktir.

Klinik Mühendislik
2016 ÖSYS‘de (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sınavı) kılavuzunda da yer aldığı gibi 13‘ü
devlet 13’ü vakıf olmak üzere ülkemizde toplam
26 üniversitede Biyomedikal Mühendislik ve
Tıp Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır.
Bu bölümlerden mezun olanların büyük bir
çoğunluğu klinik mühendisi olarak çalışmaktadır.
Bu kişiler sağlık kuruluşlarında klinik mühendislik
birimlerinde tıbbi cihazların verimli kullanılması
için bakım-onarım ve kalibrasyon süreçlerinde,
kamu kuruluşlarında klinik mühendislik birimlerinde
mevzuat düzenlemeleri ve uygulamaları ile
tıbbi cihaz satın alımlarında ve özel firmalarda
çoğunlukla ücretli olarak aplikasyon, satışpazarlama veya bakım-onarım-kalibrasyonu
alanlarında çalışmaktadırlar.
Sektörü düzenleyen otorite kuruluş olan Sağlık
Bakanlığına bağlı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, klinik
mühendislik alanının düzenlemesi ile ilgili birçok
çalışma gerçekleştirmiştir. Bunlardan en önemlileri;
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• Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım
Yönetmeliği: Bu yönetmelikle pazara
sunulan tıbbi cihazların satış-pazarlama
ile tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi
amaçlanmıştır (15.05.2014 tarih ve 29001
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır). Ayrıca
bu yönetmelik ile tıbbi cihazların satışpazarlama ve tanıtım faaliyetlerini hangi meslek
gruplarının yapacağı belirlenmiş ve bu meslek
gruplarının bu faaliyetleri yapmak için T.C.
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından
yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınacak eğitim
ile sertifikalandırılmaları (Sorumlu Müdür, Satış
ve Tanıtım Elemanı, Klinik Destek Elemanı) şart
koşulmuştur.
• Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu
Hakkında Yönetmelik: Bu yönetmelikle,
tıbbi cihazların kullanımları süresince sağlık ve
güvenlik bakımından oluşabilecek tehlikelere
karşı hastaları, kullanıcıları ve üçüncü şahısları
korumak amacıyla tıbbi cihazların test, kontrol
ve kalibrasyonlarının kurum denetimi altında

gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. (25.06.2015
tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanmıştır). Bu yönetmelik ile tıbbi cihazlar
18 ayrı yetki grubuna ayrılmış ve her yetki
grubundaki çalışacak uzmanın/sorumlu müdürün
eğitim durumu tanımlanmıştır. TİTCK tarafından
yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarından alınacak
eğitim ile sertifikalandırmaları bu yönetmelikte
de bulunmaktadır.
• Tıbbi Cihazların Satış Sonrası Hizmetlerine
ve Garanti Hükümlerine Dair Yönetmelik:
Bu yönetmelik halen hazırlık aşamasındadır.
Bu yönetmelik ile sağlık kuruluşlarında verilen
bakım-onarım çalışmalarını belirli bir standarda
ulaştırmak, tıbbi cihazların daha doğru ve
güvenilir biçimde çalışmasın sağlamak ve sağlık
kuruluşlarında tıbbi cihaz parkını daha verimli
kullanmak amaçlanmaktadır. Bu yönetmelik ile
tıbbi cihazlar 3 ayrı gruba ayrılarak her yetki
grubunda çalışacak uzmanların (Servis Mühendisi,
Servis Teknikeri ve Servis Teknisyeni) eğitim
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durumlarının da tanımlanması hedeflenmektedir.
TSE’nin (Türk Standartları Enstitüsü) bu konu
ile 2016 yılında yayınladığı 2 ayrı standart
bulunmaktadır: TSE 12426- Yetkili Servisler: Tıbbi
Cihazlar- Kurallar ve TSE 13703- Özel Servisler:
Tıbbi Cihazlar Kurallar.
• Ürün Takip Sistemi (ÜTS): ÜTS birçok ülke
ile birlikte entegre çalışacak bir yazılım olup
ithal edilen ürünlerin gümrükten geçişinden
itibaren, son kullanıcıya kadar tüm süreçlerin
takip edilmesini; yurt içinde üretilen ürünlerin
piyasaya arzından itibaren, son kullanıcıya
kadar tüm süreçlerin takip edilmesini ve ihraç
edilen ürünlerin sayısal verilerinin tutulmasını
amaçlamaktadır. ÜTS ile tıbbi cihazlara cihaz
tanımlayıcı numara ile üretim tanımlayıcı
numaranın birleşiminden oluşan tekil cihaz
kimliği verilecektir. Bu şekilde tıbbi cihazın takibi
sağlanacaktır. TİTCK, 7 Ocak 2014 tarihinde
TÜBİTAK BİLGEM ile sözleşme imzalayarak
çalışmalara başlamış ve sistem, 2017 yılında
yürürlüğe girmiştir.

Elektrik Mühendisleri Odasında
Biyomedikal Mühendislik Alanında
Gerçekleştirilen ve Devam Eden Çalışmalar

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Yönetim Kurulunun 12 Mart 2005 tarih ve 216
sayılı "Biyomedikal Mühendislerinin Elektrik
Mühendisleri Odası'na (EMO) kaydolmalarına ve
bu kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına"
kararının ardından 25-28 Mayıs 2006 tarihleri
arasında yapılan TMMOB Genel Kurulunda kabul
edilmiştir. 2006 yılından itibaren EMO’ya üye olan
biyomedikal mühendisleri 2008 yılından itibaren
Ankara Şubede Biyomedikal Mühendisliği Meslek
Dalı Komisyonu ile mesleki örgütlenmelerini ve
faaliyetlerini sürdürmektedirler. Biyomedikal
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonunun EMO’da
gerçekleştirdiği çalışmalardan başlıcaları ve devam
eden çalışmaları aşağıdadır:
• Başta Ankara olmak üzere Bursa ve Kayseri’de
biyomedikal mühendislerine ve öğrencilerine
yönelik mesleki geliştirme eğitimleri/seminerleri
düzenlenmiştir.

• 23-26 Aralık 2009 tarihleri arasında 13. Elektrik,
Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Kongresi
(Ulusal Kongre) kapsamında Prof. Dr. Turhan
Çiftçibaşı anısına Biyomedikal Mühendisliği
Çalıştayı düzenlenmiştir.
• 25-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında
düzenlenen 5. Uluslararası Radyo Bilimleri Birliği
Bilimsel Kongresi (URSI) kapsamında Biyomedikal
Mühendisliği Prof. Dr. Turhan Çiftçibaşı Özel
Oturumu düzenlenerek, katılım sağlanmıştır.
• Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi,
Pamukkale Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi
gibi birçok yerde Biyomedikal Mühendisliği
konulu seminerler verilmiştir.
• Biyomedikal mühendislerin BİYOMUT
(Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı),
TIPTEKNO (Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi),
ELECO (Elektrik-Elektronik Biyomedikal
Mühendisleri Kongresi) gibi birçok bilimsel
kongrelere katılımları sağlanmıştır.
• Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu
Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere birçok
yönetmelik ve standart hakkında Odamızın
görüşü yazılarak katkıda bulunulmuştur.
• Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım
Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için İdari
Mahkemeye başvurulmuş ancak mahkeme talebi
reddetmiştir.
• 19-21 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen
Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi
(EEMKON 2015) kapsamındaki Biyomedikal
Mühendisliği Sempozyumunun düzenlenmesine
katkıda bulunulmuştur.
• 23-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu
Eğitim Kuruluşları Çalıştayı’na Odamız adına
katılım sağlanmıştır.
• 3-5 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen
EMO’nun destekleyicileri arasında bulunduğu
BİYOMUT 2016’da (10. Biyomedikal
Mühendisliği Ulusal Toplantısı) Biyomedikal
Mühendisliği Eğitim Paneli ile Türkiye’deki
Klinik Mühendislik Hizmetleri ve Klinik İyonize
Radyasyon Güvenliği isminde 2 adet eğitimin
düzenlenmesine katkıda bulunulmuştur.
• 12-13 Mayıs 2017 tarihinde Ürgüp’te Biyomedikal
Mühendisliği Mesleği ve Türkiye’deki Durumu
Çalıştayı düzenlenmiştir. Bu çalıştayın amacı,
biyomedikal sektöründe çalışanların eğitiminde
ulusal ölçekte bir durum tespiti yapmayı ve
biyomedikal eğitimi alanında yapılan çalışmaları
bir arada sunmaktır.
• Nisan 2017 tarihinde TSE koordinasyonunda
MTC167 - Medikal Uygulamalarda Elektrik

Ekipmanları adlı ayna komitesinin kurulması için
başvuruda bulunulmuş ve başvurumuzun kabul
edilmesi ile bu komiteye üye olunmuştur.
• Nisan 2017 tarihinde Tıbbi Cihazların Test,
Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik
Kapsamında Başkent Üniversitesi ile EMO
arasında protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile
bu alanda faaliyet yürütmek isteyen EMO üyeleri
eğitim alarak, belge sahibi olabilecektir.
• 16-18 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek
Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi
(EEMKON 2017) kapsamındaki Biyomedikal
Mühendisliği Sempozyumunun düzenlenmesine
katkıda bulunulmaktadır.
• Ülkemizdeki Biyomedikal Mühendisliği eğitimine
katkıda bulunmak, Biyomedikal Mühendislik
alanında eksik olan Türkçe basılı kaynak
problemine çözüm sunmak ve gelişen Tıp
Teknolojisi alanında bir çalışma sunmak amacıyla
Biyomedikal Mühendisliği Kitabı çalışmalarına
başlanmıştır.
Sonuç
Biyomedikal mühendisleri mezun olduktan
sonra, meslek örgütü olan EMO’ya üye oldukları
şubelerde Biyomedikal Mühendisliği Meslek Dalı
Komisyonlarının (MDK) kurulmasını sağlamalıdır.
Şubelerde MDK’ların kurulması ve EMO’da
Meslek Dalı Ana Komisyonun (MEDAK) kurulması
ile biyomedikal mühendisleri üyeler arasında
dayanışmayı artıracak çalışmalar yapılabilir;
mesleki faaliyetlere ilişkin çalışmalar yaparak bilgi
ve birikimi oluşturabilir, çıkarlarının korunmasına
yönelik çalışma gerçekleştirebilir ve mesleki
alanlarına ilişkin yürütülecek çalışmalarda görev
alabilirler. Böylece biyomedikal mühendisleri MDK
ve MEDAK ile EMO bünyesinde gerçekleştirilen
çalışmalarda görev alarak ve yeni çalışmalar
sunarak mesleğimizin ülkemizdeki gelişimine
katkıda bulunabilirler.

Kaynaklar
1. “The Biomedical Engineering Handbook”, Ed:
Bronzino, JD, CRC Press
2. “Biyomedikal Mühendisliği Lisans Eğitimi”, Çoruh B,
TMMOB EMO Ankara Şubesi Haber Bülteni, 2016/4,
3. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği,
4. Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu
Hakkında Yönetmelik,
5. “Tıbbi Cihazda Yeni Dönem: Ürün Takip Sistemi
(ÜTS)”, Çoruh B, TMMOB EMO Ankara Şubesi Haber
Bülteni, 2017/1,
6. http://www.titck.gov.tr/Denetim/UTS (Son Erişim
Tarihi: 02.05.2017)
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Popüler Bilim

YAPAY ZEKA

YA İÇİNDEDİR BU ZEKÂ
YA DA DIŞINDA
“14 Şubatta sevgiline #birbaşkaşiir hediye etmek için #birbaşkaşair’e tweet at, sevgini yapay zekâ yardımıyla
bir başka paylaş!”
Sanırım bu girişten “yapay zekâ” serüveninin nasıl da uçsuz bucaksız mecralara sürüklenip gittiği hemen
anlaşılmıştır. Zekâ ile yapay zekâya dair ahkâm kesmenin enteresan bir serüven yaratma ihtimali de yüksek
tabii. En iyisi bu durumu dengelemek için Stephen Hawking’in görüşleriyle yola çıkalım: "Güçlü bir yapay
zekânın yükselişi insanlığın başına gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir. Hangisi olacağını bilmiyoruz" diyor
Hawking; "Yapay zekâ yaratmanın potansiyel faydaları oldukça fazla. Bu yeni teknoloji devriminin ortaya
koyacağı araçlar sayesinde, endüstrileşmenin doğaya verdiği zararı onarabileceğiz. Aynı şekilde hastalıklar
ve yoksulluğun sonunu getirmeyi de amaçlayabileceğiz. Hayatımızın her alanı dönüşüm geçirecek. Kısacası
yapay zekâ yaratmak, medeniyet tarihinin en büyük olayı olarak kayıtlara geçebilir. Ancak risklerin önüne
nasıl geçeceğimizi öğrenmezsek medeniyet tarihinin son olayı da olabilir. Yapay zekâ faydanın yanı sıra
tehlikeleri de beraberinde getirecek. Güçlü otonom silahlar ya da bir grubun, sayıca kendilerinden daha
çok olan bir kitleyi tahakküm altına alabileceği yeni yollar gibi."
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YAPAY ZEKA MASUM MU?

Rossum’un Akıllı Robotları

Doğadaki tüm canlıların ve onların en üstünü olan
insanın davranış biçimlerinden esinlenerek onun
gibi davranan sistemleri modelleme çalışmasının
genel adı olan “yapay zekâ”, anlaşılan pek de
masum değil; Hawking’in şu güçlü vurgulamasında
olduğu gibi: "Biyolojik bir beyin ve bir bilgisayarın
yapabilecekleri arasında büyük farklılıklar olduğunu
düşünmüyorum. Dolayısıyla bilgisayarlar -kağıt
üzerinde- insan zekâsını taklit edebilir ve insan
zekâsının önüne geçebilir. Yapay zekâ kendi
iradesini geliştirebilir. Bizimkiyle çatışma içinde
olan bir irade..."

Kendisiyle ilgili kaynaklarda “Dünyanın giderek
teknikleşmesine, ütopikleşmeye ve militarizme
karşı görüşlerini savunduğu dram ve romanlarıyla
uluslararası başarı kazanan” diye tanımlanan
Çekoslovak yazar Karel Çapek'in, 1920’de yazdığı
ilk ve en ünlü oyunu olan “R.U.R” (Rossum’un Akıllı
Robotları)’da “robot” sözcüğü ilk kez yer aldı.
Çekçe’de “işçi” anlamına gelen “robot”u, Çapek
oyununda “insan yapısı insan benzeri mekanik işçi”
anlamında kullandı. “R.U.R”, insanların çalışma
zorunluluğundan kurtuldukları bir dünyayı anlatır.
Bilgin Rossum “robot”u icat etmiş, oğlu mühendis
Rossum ise robotların seri üretimine geçmiştir.
Rossum’un robotları, insana oldukça benzeyen
ancak üreyemeyen yaratıklardır. Robotlar aynı
zamanda düşünen varlıklar olduğu için, bir süre
sonra tüm bedensel işleri kendilerine yükleyen
insanlara karşı ayaklanmaya karar verirler.

1950’li yıllarda ‘Artificial İntellegence’ olarak
literatüre giren yapay zekâ; biyoloji, psikoloji,
sosyoloji, bilgisayar, matematik, tıp ve bunların alt
dallarını içeren disiplinlerarası bir kavram. Genel
kabulü özellikle insan gibi davranan sistemler
olduğu ama diğer canlıların da model alındığı
düşünülürse, daha genel anlamda “Doğadaki
davranış
biçimlerinin
modellenmesi”
diye
tanımlanabilir. İnsan davranışlarından örnek verecek
olursak temelde 6 farklı şekil karşımıza çıkar:
1) Kontrol: Bir sistemin kontrolü (Robot kontrolü,
Trafik kontrolü).
2) Karar Verme (Harp stratejileri, tıpta tanı, hukuk,
uzman sistemler).
3) Tahmin (Finans, trafik, image proses).
4) Öğrenme.
5) Problem Çözme (NP –zor problem-, TSP –gezgin
satıcı problemi-, Pipeline).
6) Optimizasyon (En makul çözüm, en kısa yol,
optimum süreç).
Genel olarak yapay zekânın amacı ise üç ana
başlık altında toplanabilir:
1) Makineleri daha akıllı hale getirmek,
2) Zekânın ne olduğunu anlamak,
3) Makineleri daha faydalı hale getirmek.
Bu noktada “akıllı davranış”ın tanımını ortaya koymak
gerekiyor. Birçok davranış türü, zekânın işaretleri
olarak kabul edilebilir. Bunlar; deneyimlerden
öğrenme ve anlama, karışık ve zıt mesajlardan anlam
çıkarma, yeni bir durumla karşılaştığında başarılı
ve çabuk yanıt verme, problemlerin çözümünde
analitik yeteneğini kullanma, bilgiyi anlama ve
kullanma, alışık olunmayan, şaşırtıcı durumların
üstesinden gelebilme, düşünme ve akıl yürütme vb.
Bu veriler ışığında yapay zekânın tanımını kısaca şöyle
yapmak mümkün: Bir bilgisayarın veya bilgisayar
kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri, zeki
canlılara benzer şekilde yerine getirme yeteneğine
kavuşmasıdır.

Çapek’in kurgu robotları ne kadar esin kaynağı
oldu bilinmez ama o yıllarda adı henüz konulmamış
olsa da robot- bilgisayar bağlamında sonuç verici
çalışmaların İkinci Dünya Savaşıyla birlikte başladığını
biliyoruz. Bu süreç nörobilim ve bilgi işlem alanlarını
da içeren pek çok disiplinden bilim insanlarını bir
araya getirdi. Matematikçi Alan Turing ve nörolog
Grey Walter, akıllı makineler üzerinde kafa yoran
ve parlak fikirler geliştiren kişiler olarak öne çıktılar.
Walter ilk robotları yaptı. Modern bilgisayarın fikir
babalarından Alan Turing ise kendi adını taşıyan
Turing Testi’ni 1950 yılında oluşturdu. Testin amacı
bir bilgisayarın insan zekâsına sahip olup olmadığını
tespit etmekti.
Düşünen bir bilgisayar, gerçek insandan nasıl ayırt
edilebilirdi? İnsan gibi düşünen gerçek yapay zekâ
yazılımları geliştirmek mümkün müydü ve ilk yapay
zekâ ne zaman bilinç kazanacaktı?
Yapay zekânın babası sayılan Alan Turing, 1950
yılında yayınladığı “Bilgisayar Mekanizması ve
Zekâ” başlıklı makalesinde kendine şu soruyu sordu:
“Bilgisayarlar düşünebilir mi?” Turing’in kendisi
de bu soruya yanıt vermenin çok zor olduğunu
biliyordu.
Turing Testi’nin temel mantığı, insanla bilgisayarın
yerini değiştirerek soruları soran kişiyi kandırmak
ve bu sorulara akılcı cevaplar veren bilgisayarın bir
insan olduğunu düşünmesini sağlamaktı. Kısacası,
testi yapan kişinin katılımcılar arasında hangisinin
bilgisayar ve hangisinin insan olduğunu anlaması
gerekiyordu.
Turing işte bu testin “Bir bilgisayar düşünebilir
mi?” gibi subjektif soruların yerini alacağını söyledi
ve makalesinin devamında 2000’li yılların başında
bilgisayarların ne kadar zeki olacağı konusunda
tahminler yürüttü: “Günümüzden elli yıl sonra 109
depolama kapasitesine sahip olacak bilgisayarları
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programlayarak bunları taklit oyununa sokabileceğiz
ve bu durumda, ortalama bir sorgulayıcının beş
dakikalık sorgunun ardından doğru kimlik tespiti
yapma olasılığı yüzde 70’ten yüksek olmayacak.
Bilgisayarlar taklit oyununda bunu başaracak kadar
iyi olacaklar. Böylece yazının başında sorduğumuz
‘Bilgisayarlar düşünebilir mi?’ sorusu da anlamını
yitirecek ve bunu tartışmaya bile gerek kalmayacak.”
İnsan zekâsı sadece bulmaca ve problem çözme
yeteneğinden oluşmuyor elbette. İşin içinde sosyal
zekâ, duygusal zekâ, pazarlama zekâsı, bilim,
felsefe, edebiyat, sanat, siyaset, inanç gibi pek çok
kriter var.

Turing Testi Çok Uzadı İddiası
Google Mühendislik Direktörü ve Gelecekbilimci
Ray Kurzweil ile PC sektörünün öncülerinden
Mitchell Kapor’un “Turing Testi Çok Uzadı İddiası”
başlıklı makalede söylemek istedikleri de bu.
Bilgisayarlar sosyal zekâ ve duygusal zekâ gibi insan
zekâsının farklı alanlarında aşama aşama başarı
gösterecekler. Öyle ki bir gün karşımıza her yönüyle
insana benzeyen bir yapay zekâ çıkacak ve uzun
tartışmaların ardından onun düşünen bir bilgisayar
olduğunu kabul etmek zorunda kalacağız.
Turing makalesinde bunu görmüş ve yapay zekâyı
test etmek için objektif bir yöntem geliştirmekle
birlikte, “Yapay zekâ’nın özellikleri nedir?” sorusu
gibi detayları gelecek kuşaklara bırakmıştı.
Turing 1950’de “Bilgisayarlar düşünebilir mi?” diye
sorarken aynı yıl bilimkurgu yazarı Isaac Asimov,
yayınladığı “Ben Robot” adlı kısa öykülerinden
oluşan seçkisinde; makine zekâsı ve onun geleceğine
dair hayallerinden söz eder ve robopsikolog Susan
Calvin’in robotlarla ilgili serüvenlerini ve Üç Robot
Yasasıyla meydana gelen sorunları, bu yasalar
çerçevesinde çözmesini ele alır.
Asimov’un, robotların davranışlarını sınırlayan ve
var olmalarının temel dayanağı olan, robotların
kesinlikle uymaları gerektiğini söylediği dünyaca
ünlü Üç Robot Yasası şudur:
1) Bir robot, bir insana zarar veremez ya da zarar
görmesine seyirci kalamaz.
2) Bir robot, birinci kuralla çelişmediği sürece bir
insanın emirlerine uymak zorundadır.
3) Bir robot, birinci ve ikinci kuralla çelişmediği
sürece kendi varlığını korumakla mükelleftir.
Ancak
Asimov,
bu
yasanın
işlevselliğini
sürdürebilmesi için bir yasa daha ekler. İlk üç kuralda
robotların insanlara karşı kötü davranma olasılıkları
yok edilmeye çalışılmıştır ancak bunun bazı insanlar
tarafından “kötü niyetle” kullanılma olasılığı da
vardır. Dördüncü yasayı bu düşünceyle geliştiren
yazar Üç Robot Yasasını da değiştirmek istemez ve
son eklediğine “Sıfırıncı Yasa” adını verir:
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"0" Bir robot insanlığa zarar veremez ya da
zarar görmesine seyirci kalamaz.
Tabii bu yasayla birlikte, ilk yasa da “Bir robot,
sıfırıncı yasayla çelişmediği sürece bir insana
zarar veremez ya da zarar görmesine seyirci
kalamaz” şeklinde değişikliğe uğruyor ve böylece;
bir robota, eğer söz konusu –vatansa gerisi
teferruattır mealinde- insanlığın esenliğiyse bir
bireyi öldürebilme serbestliği tanınıyordu. Ancak
bir robotun, “insanlık” gibi soyut bir kavramı nasıl
anlamlandıracağı henüz belli değil.
‘Artificial İntellegence’ teriminin literatüre girdiği
1956 yılında ise yapay zekâ alanında yaptığı
çalışmalarla bilinen Amerikalı bilim insanı Marvin
Minsky gibiler, insan davranışını düzenleyen
kurallarla bir bilgisayarı ön programlama gibi,
yukarıdan aşağıya bir yaklaşım benimserken; bazıları
da beyin hücrelerini canlandıran ve yeni davranışları
öğrenen sinir ağları gibi, aşağıdan yukarıya
yaklaşımı tercih etti. Minsky ve John McCarthy,
yapay zekânın Soğuk Savaşta kendilerine üstünlük
sağlayabileceğini umut eden ABD hükümetinden
önemli miktarda para kazandılar.

İlk Robot Shakey
1969 yılında Kaliforniya Stanford Research
Institute’de “Shakey” adı verilen robot üretildi.
Yapay zekâ ile hareket eden ilk robot olan Shakey,
üzerindeki kamera ile çevreyi algılıyor, etrafındakilere
çarpmadan hedefe ilerliyor ve kendisine verilen
görevleri yerine getiriyordu. Özetle çevresi hakkında
akıl yürüterek kendi eylemleri hakkında kararlar
verebilen ilk genel amaçlı robot Shakey, hareket
etmeden önce gördüklerinin mekânsal haritasını
yapıyor ve ilerledikçe bunu güncelleştiriyordu.
Yine de 1970'lerin başına gelindiğinde yapay zekâ
kötü bir durumdaydı. Milyon dolarlar harcanmasına
karşın elde çok az şey vardı. Bir önceki dönemde
yaratılan aşırı iyimser ve aceleci tutum, konuyla ilgili
bilim insanlarını akıllı bilgisayarlar yapımının çok
kolay olduğuna inandırmıştı. Bilgisayar uzmanları
filozof türünde bir mekanizma geliştirmek için
uğraştılar ve sadece verileri yükleyerek akıllı
bilgisayarlar yapmayı umdular. Sonuç hüsrandı.

2001: A Space Odyssey” (Bir Uzay Destanı)

Matematikçi Prof. Sir James Lighthill, “Makineler
yalnızca bir deneyimli amatör satranç oyuncusunun
kapasitesi düzeyinde” diyerek genel tabloyu
ortaya koydu. Akıl yürütme ve yüz tanıma gibi
basit görevler bile bu makinelerin kapasitelerinin
üzerindeydi. Sektör, sermayeyi kesti ve böylece
yapay zekâ buzdolabına kaldırıldı.

Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB arasındaki
rekabetin en kıyasıya yaşandığı alan uzay oldu.
Minsky’nin etkilediği bilimkurgu yazarlarından
Arthur C. Clark’la işbirliği yapan ünlü sinema
yönetmenlerinden Stanley Kubrick’in 1968 yılında
çektiği “2001: A Space Odyssey” (Bir Uzay Destanı)
adlı film, rekabet bilincini tüm görkemiyle gözler
önüne seriyordu. Filmde; sinema tarihinde o zamana
dek görülmemiş uzay sahneleri ve görüntülü telefon
gibi icatlara esin kaynağı olacak aletler vardır.
İnsanlık, henüz Ay’a ayak basmamışken, dünyanın
uzaydan nasıl göründüğü hayal bile edilemezken
Kubrick, seyircilere “2001” ile dünyayı uzaydan
göstermeye çalışır.
Filmde, Jupiter’e yolculuk sırasında aletlerin en
kusursuzu “HAL 9000” ile tanışırız. Kubrick, HAL’in
gözünden insanları değerlendirmeye başlar.
Satranç sahnelerinde insanın kendi yarattığı bu
alet karşısındaki acizliği vurgulanır. Fakat HAL,
resim yapan astronot Dave’e karşı inceden bir kin
beslemektedir. Bunun insandan her konuda üstün
olduğunu bilen bir makinenin sanat karşısında
düştüğü çaresizlikten olması muhtemeldir. HAL’ın
-her ne kadar insanlıktan üstün bir “alet”i temsil
etse de- duygudan yoksun olması
“sanat”
dediğimiz insana özgü bu yaratıcı davranışı taklit
etmesini imkânsız kılmaktadır. Kubrick, Dave’in
çizimlerini HAL’a gösterdiği sahnede, insanın bütün
zayıflıklarına rağmen sanat aracılığıyla “alet”den
farklı olduğunu vurgular.
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1970-1975 arasında buzdolabının kapısı açıldı ve
bir bakıma Rönesans dönemine adım atan yapay
zekâda önüne geçilemeyecek gelişmeler birbirinin
ardına sıralandı. Uzmanlar, özellikle hastalık teşhisi
gibi sistemleri geliştirerek, bugün heyecanla
sonuçları kestirilmeye çalışılan, uzun ve heyecanlı
bir serüvenin temellerini attılar.
“Ortaklık Dönemi” olarak adlandırılan 19751980 aralığındaysa yapay zekâ araştırmacıları,
dil ve psikoloji gibi diğer bilim alanlarından
da faydalanabileceklerini gördüler. Öğrenme
yeteneğine sahip bir programın bulduğu sonuçlar
bilimsel dergilerde yayımlanarak paylaşıma açılmaya
başladı.
1980’lere yeni bir atılımla girildi. Yapay zekânın ticari
değeri fark edilince yeni yatırımları çekmeye başladı.
Genel bir zekâ yaratmaya çalışmak yerine, uzmanlık
sistemleri daha küçük görevlere odaklanıldı.
1990’lı yıllarda Avustralyalı bilim insanı Rodney
Brooks, insan bilişselliğinin gizemlerini açıklamaya
başlayan sinirbilimdeki gelişmelerden esinlenerek,
bir bilgisayarı akıllı davranış kurallarıyla yukarıdan
aşağıya programlamanın yanlış olduğunu savundu.
(AI) ‘Artificial İntellegence’ araştırmacılarının pek
çoğu, görme veya koku alma gibi tek bir duygu
üzerinde yoğunlaşmayı tercih ederken, Brooks ve
ekibi sabit fikirli robot üreticilerinden (Marvin Minsky
gibilerden) farklı bir yaklaşımı benimsediler. Aslında
Brooks, 1980’lerde robot böcek projesi üzerinde
çalışırken bile “merkezi beyin” fikrine tümüyle karşı
çıkıyordu. Brooks’un hedefi, akıllı davranışların
basit ve birbirinden bağımsız sistemler arasındaki
işbirliğinden doğduğunu kanıtlamaktı. Örneğin
“Cengiz Han” adı verilen altı bacaklı robot, basit
bir kontrol mekanizmasına sahip olduğu halde,
sabit adımlarla yürüyebiliyordu. Bunun için kontrol
mekanizmasını ayarlamak yeterli gelmişti.
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Brooks, basit bir sistem hiyerarşisi kurarak robotların
davranışlarının geliştirilebileceği fikrini ortaya
attı. Örneğin önündeki engelleri algılayabilmesi
için Cengiz Han’a bıyık takıldı. Bu arada bacaklar
arasındaki haberleşme sistemi o şekilde düzenlendi
ki robot sanki önündekini sezmiş gibi engele
takılmadan yürüyebiliyordu.
Brooks, radikal uygulamaları ile “AI” konusundaki
geleneksel yaklaşımı tümüyle yıktı. Geleneksel
yaklaşım, zekâyı kurallar çerçevesinde kodlanabilir
bir sorun olarak ele alıyordu. Bu da zekânın
bilgisayar programı gibi yüklenebileceği anlamına
geliyordu. Geleneksel yaklaşımda yöntem şuydu:
Robot hangi ortamda yaşayacaksa ona o ortamla
ilgili program yükleniyor, gerekli temel komutlar
veriliyor ve robotun akıllı bir yaratık gibi davranması
bekleniyordu. Oysa Brooks’a göre robota içinde
yaşayacağı ortam ile ilgili bilgi yüklemek gereksizdi;
robotun akıllı davranışlar sergilemesi için yaşayacağı
ortama girmesi ve çevresi ile etkileşime girmesi
yeterliydi.
Ne var ki yukardan aşağıya yapay zekâ destekçileri
hâlâ öndeydi. 1997'de dünya satranç şampiyonu
Garry Kasparov'un karşısına oturan “Deep Blue”
süper bilgisayarı örneğinde olduğu gibi.

“Şah!” “Mat!” “Pat!”
Kasparov, dünya çapındaki ünü sayesinde bilgisayar
üreticilerinin de ilgi odağı olmuştu. Bazı şirketler,
teknolojinin ne kadar geliştiğini göstermek için onu
yenebilecek bir bilgisayar geliştirmek istediler. IBM,
Deep Blue adında bir bilgisayar yaparak Kasparov
ile bir maç ayarladı. 1996'da yapılan 6 setlik maç
sonunda Kasparov, Deep Blue’yu 4-2 yendi.
IBM, bu sonuçla pes etmeyip bir yıl içinde Deep
Blue’yu daha da geliştirdi (Deeper Blue olarak da
bilinmekle beraber resmi adı Deep Blue'dur). 3
dakikada 60 milyar hamleyi gözden geçirebilen bu
bilgisayarla Kasparov, 1997'de tekrar karşı karşıya
geldi. Yine 6 setten oluşan maçı bu kez Deep
Blue, 2.5'a karşı 3.5 puanla kazanmayı başardı.
Böylece insanlık tarihinde ilk kez bir bilgisayar,
dünya satranç şampiyonunu yenmiş oldu. Kasparov
sonuca itiraz ederek, 37.Be4 hamlesinde Deep
Blue’ya insanlar tarafından müdahale edilerek
yardımda bulunulduğunu iddia etti. Çünkü böyle bir
durumda bir bilgisayarın 37.Qb6 hamlesini yaparak
bir piyon kazanma eğiliminde olması bekleniyordu.
Kasparov’un bu itirazı, pek çok satranç otoritesi
tarafından da onaylandı. Fakat IBM iddiayı ve
Kasparov'un yeniden maç önerisini reddetti ama
Deep Blue projesini de sona erdirdi. Şirketin bu
tavrı, hile yaptığını zımnen de olsa kabul ettiği
şeklinde yorumlandı.
Ancak söz konusu hileye karşın bilgisayarların
sezgisel düşünme gerektirmeyen durumlarda insan
zekâsını aştığı biliniyor. Örneğin uçakların uçuş
bilgisayarları ve radar sistemleri gibi alanlarda zayıf
(ya da sınırlı) yapay zekâ yazılımları hızla gelişiyor.
Hatta IBM günümüzde sezgisel yeteneğe sahip
sosyal medya ve büyük veri analiz programları
geliştiriyor.

Şampiyon Watson
Tabii bir de Riziko yarışması şampiyonu bilgisayar
“Watson” var. Yine IBM tarafından 2011’de
tasarlanan Watson, insan beyninden çok daha hızlı
çalışan ve insan belleğinin alamayacağı kadar büyük
miktarda veriyi süper hızla işleyen hatta küfür (!) bile
edebilen bir süper bilgisayar.
Soğuk savaşın sona ermesinden sonra özellikle
2000’li yılların başlarında yapay zekâ, savaş
makineleri görünümünde de ortaya çıkmaya başladı.
Özellikle ABD ordusu otonom robotlara yatırım
yapmaya başladı. Boston Dynamics tarafından
yapılan “BigDog”, bunların ilkiydi. “IRobot” da
bu alanda büyük bir oyuncu oldu. Bomba atma
robotu “PackBot”, patlayıcı koklama gibi akıllı
yetenekleriyle kullanıcı denetimini birleştiriyordu.
Irak ve Afganistan'da 2000'den fazla PackBot
görevlendirildi.

Turing'in, makine zekâsını kanıtlayacak bir test fikrini
yayınlamasından 64 yıl sonra, Eugene Goostman
adlı bir chatbot nihayet Turing Testini geçti.

2014 yılında, yapay zekânın 70 yılda ne kadar
ilerlediğini gösteren diğer gelişmeler de vardı.
Google'ın sürücüsüz otomobillere yaptığı milyar
dolarlık yatırımından, Skype'ın eş zamanlı sesli
çeviri başlatmasına kadar, akıllı makineler artık tüm
hayatımızı değiştirecek bir günlük gerçeklik haline
geliyor.
Yapay zekânın tarihsel sürecine genel bir bakış
attıktan sonra, bir sonraki sayımızda yapay zekâ
uygulamalarından bazı örneklerle kaldığımız yerden
devam edeceğiz.
Yararlanılan kaynaklar:
- bbc.co.uk
- Herkese Bilim ve Teknoloji
- Kozan Demircan (Bilgi ve Bahçeşehir
üniversitelerinde öğretim üyesi)

Yazının ikinci bölümü bir sonraki
sayımızda yer alacaktır.
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YILDIZ KAMPÜSÜ BOŞALTILAMAZ

1911 yılından başlayarak önce Teknik Okul,
sonra İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi (İDMMA)’nin merkezi olan Yıldız’daki
eğitim kompleksi, 1992 yılından itibaren de Yıldız
Teknik Üniversitesinin merkez kampüsü olarak
yükseköğretime hizmet vermektedir.
YTE’nin adıyla simgeleşmiş bu merkez kampüsü,
bugünlerde, Cumhurbaşkanlığı sarayına
dönüştürülecek olan Yıldız Sarayı Külliyesine dahil
edilmek üzere sessiz sedasız boşaltılmaktadır. Bu
işleminin hukuksuzluğu bir yana, -hukuki zemin
yaratılmış olsa bile- bir eğitim kurumunun yerinden
edilmesi asla haklı ve meşru sayılamaz.
Bugün, içi boşaltılan yalnızca bir bina değil,
bir üniversitenin 100 yıllık mirası ve toplumsal
hafızada yer etmiş önemli bir hatırasıdır. Nasıl ki
dünyanın en saygın üniversiteleri arasında sayılan
Oxford ve Harvard’ın yüzyıllardır kullandıkları
ve üniversitelerin kimliği ile özdeşleşen
kampüslerinden taşınmaları hayal bile edilemezse,
Yıldız Teknik’in de on yıllardır yeşerdiği
tarihi kampüsünün, siyasilerin şahsi istekleri
doğrultusunda boşaltılması kabul edilemez. Çünkü
bir üniversiteyi üniversite yapan dört duvarı değil,
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on yılların birikimi, kültürel mirası, geleneğidir.
Yıldız Teknik Üniversitesi, 1911’den bu yana
Türkiye’ye on binlerce mühendis, mimar yetiştiren
tarihi bir kurumdur.
Elbette ihtiyaçları doğrultusunda üniversitelere ek
kampüs açabilir, başka yerlere bina da yapabilir.
Ama böylesine tarihi ve kültürel bir merkezin
tamamen yok edilmesi kabul edilemez bir
uygulamadır. Burada yok edilmek istenen 1911
yılında temelleri atılan bilimsel eğitim anlayışıdır.
Tıpkı Topçu Kışlasının yapılması noktasında Gezi’de
yaşanan inatlaşma gibi bugün Yıldız Kampüsüne
yönelik ısrar da tamamen siyasidir. Bu siyasi ve
dayatmacı hamle asla kabul edilemez.
Yıldız Teknik Üniversitesinin, kamuoyundan
gizlenerek tamamen hukuk dışı ve gayrimeşru
biçimde saray yapılmak üzere boşaltılmasına
karşı, Yıldız'a sahip çıkmak; başta bu üniversitenin
öğrenci ve akademisyenlerinin görevi olmakla
birlikte, YTE’de eğitim görmüş tüm mezunların
ve demokrat kamuoyunun da görevidir. Tüm
Yıldızlıları ve demokrat kamuoyunu duyarlı olmaya
çağırıyoruz.

İDMMA'DAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE
1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir
ihtisas bölümü açılarak, bir yıllık öğrenim sonunda
yüksek mühendis ve yüksek mimar unvanları
verilmeye başlanmıştır.

İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık
Akademisi (İDMMA) Dönemi (1969-1982)

Kondüktör Mekteb-i Âlisi Dönemi (19111922)
Vilayet Nafıa İdarelerinin “Fen Memuru”
(eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker)
gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911’de
Kondüktör Mekteb-i Âlisi adıyla, Paris’teki “Ecol De
Conducteur”ün müfredat programı esas alınarak
Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı bir okul olarak
kuruldu.

Nafıa Fen Mektebi Dönemi (1922-1937)
1922’de okulun adı Nafıa Fen Mektebine
dönüştürülerek, öğrenim süresi 1926’da 2,5 yıla ve
1931’de 3 yıla çıkarıldı.

İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969)
Türkiye’de imar işlerinin ve teknik hizmet
gereksiniminin artması nedeniyle fen memurları
ile yüksek mühendisler arasında oluşan boşluğu
doldurmak amacıyla 1937 tarihinde Nafıa Fen
Mektebi kapatılarak yerine teknik okul kuruldu. 2
yıllık fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri
olan okula, Yıldız Sarayı Damatlar Dairesinin 1937
yılında restorasyonu tamamlanan ve günümüzde
kullanılmakta olan binaları tahsis edilmiş olup,
ilk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında
öğrenci yetiştiren inşaat ve makine bölümleri
varken, 1942 ve 1943 ders yılından itibaren
mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık
bölümleri açılmış, 1949 tarihinde Harita ve
Kadastro Mühendisliği Bölümü kurulmuş, 1951
yılından itibaren teknikerlik kısmı kapatılmış, 1959-

Akademi, 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri
Yasasıyla, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim
ve araştırma kurumu olarak kurulmuşsa da 1971’de
1472 sayılı Yasa ile özel yüksekokullar kapatılınca,
mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet
Mühendislik ve Mimarlık Akademisine bağlandılar.

Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992)
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi
ile bu kuruma bağlanmış olan mühendislik
yüksekokulları, 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile
Yıldız Üniversitesi adı ile yeniden kuruldu. Bu yeni
üniversite; Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli’nde
bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe
bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar
bölümlerinden oluşuyordu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- )
1992 tarihinde, üniversite Yıldız Teknik Üniversitesi
adını alarak; Mühendislik Fakültesi; Elektrik
Elektronik, İnşaat, Makine ve Kimya Metalürji
fakülteleri olmak üzere 4 fakülteye ayrılarak
yeniden yapılandırıldı, ayrıca İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi de eklendi. Günümüzde Yıldız
Teknik Üniversitesi; 10 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek
yüksekokulu, yabancı diller yüksekokulundan
oluşmakta ve öğretimini Davutpaşa Kampüsü ile
Yıldız kampüsünde sürdürmektedir.

Kaynakça: http://www.yildiz.edu.tr/sayfa/
ÜNİVERSİTEMİZ/TARİHÇE/1
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SMM KOMİSYONU
Binalarda Enerji
Performansı
Yönetmeliği’nde
yapılan
değişiklikle daha
önce sadece yeni
binalar için Enerji
Kimlik Belgesi
düzenleyebilen
Serbest Müşavir
Mühendislerin
(SMM) yetkisi
mevcut tüm
binaları
kapsayacak
şekilde
genişletildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğunu 2020`ye ertelerken, Enerji
Yetki Belgesi olan Serbest Müşavir Mühendislere (SMM) sadece yeni binalar değil, mevcut tüm binalar için
belge düzenleme yetkisi tanıdı.
Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve
çevrenin korunması amacıyla 2008 yılında çıkarılan, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile 1 Ocak
2011 tarihinden önce ruhsatlandırılan tüm binalara EKB alma zorunluluğu getirilmişti. Ancak, 1 Temmuz
2010 tarihinden itibaren başlayacak zorunluluk henüz uyum sağlanmadığına ilişkin itirazlar üzerine önce 1
Ocak 2011`e daha sonra da 2 Mayıs 2017`ye ertelenmişti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 28 Nisan 2017 günlü Resmi Gazete`de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle
bir kez daha ertelemeye gitti. Buna göre 2011 yılından önce ruhsatlandırılan binaların satımında veya
kiralanmasında EKB ibraz zorunluluğu 1 Ocak 2020`den itibaren başlayacak.
Yönetmelik değişikliğiyle ayrıca daha önce sadece yeni binalar için EKB düzenleyebilen SMM`lerin yetkisi
mevcut tüm binaları kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine
bağlı ilgili meslek odası tarafından adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine
sahip üyeler, yönetmelikte belirtilen koşulları yerine getirerek EKB düzenleyebilecek. Yönetmelikte söz
konusu koşullar şöyle sıralandı:
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından adına düzenlenmiş serbest
müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine sahip olmak.
b) Enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulundurmak.
c) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca
düzenlenmiş Etüt-Proje Sertifikasına sahip personel bulundurmak.
ç) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarlar tarafından
kalibre edilmiş ve etiketlenmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına sahip olmak.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bu koşulları sağladığı tespit edilen SMM`ler Bakanlık tarafından enerji
kimlik belgesi vermek üzere yetkilendirilecek.
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SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
EMO İSTANBUL ŞUBESİ 2017 BAHAR SATRANÇ
TURNUVASI DÜZENLENDİ
Şubemiz Sosyal İşler Komisyonu tarafından EMO
İstanbul Şubesi 2017 Bahar Satranç Turnuvası
1 Nisan 2017 tarihinde üyelerimizin katılımıyla
gerçekleştirildi. Alaettin Anahtarcı - K. Tülin Aydın
Eğitim Merkezinde yapılan turnuvaya 22 üyemiz
katıldı ve Türkiye Satranç Federasyonu adına bir
gözetmen hazır bulundu. İsviçre sistemi ile yapılan
turnuva sonunda birinciliği Halil İbrahim Budak,
ikinciliği Barış Kaygısızer ve üçüncülüğü ise B.
Levent Akcasu kazandı.
SULTANAHMET, AYASOFYA ARKEOLOJİ
MÜZESİ GEZİSİ YAPILDI
Şubemiz Sosyal İşler Komisyonunun düzenlediği
`Sultanahmet, Ayasofya Arkeoloji Müzesi Gezisi`
12 Mart 2017 Pazar günü yapıldı. Üyelerimizin
Sultanahmet Meydanında Dikilitaş Önünde
buluşarak başladıkları gezinin rehberliğini Hakkı
Kaya Ocakaçan yaptı.

ENDÜSTRİ 4.0 TEMELİNDE UZAK GEÇMİŞTEN
YAKIN GELECEĞE TEKNOLOJİ VE İNSAN
SÖYLEŞİSİ YAPILDI
Şubemiz Sosyal İşler Komisyonu tarafından geleneksel
olarak gerçekleştirilen Cumartesi Söyleşilerinin
25 Mart 2017 tarihindeki konusu olan Endüstri
4.0 Temelinde Uzak Geçmişten Yakın Geleceğe
Teknoloji ve İnsan söyleşisi PERPA Ticaret Merkezi A
Blok Konferans Salonunda Sedat Sami Ömeroğlu'nun
anlatımıyla yapıldı.

BİLİRKİŞİLİK KOMİSYONU
BİLİRKİŞİLİK KOMİSYONU KURULDU

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Bilirkişilik
Komisyonu kurulmuş ve 7 Şubat 2017 tarihinde
toplanarak görev dağılımını yapmıştır. Komisyon
başkanlığına Şahin Yılmaz, Başkan Yardımcılığına
Aybent Gökgöz ve Raportörlüğe ise Bilgin Akbal
seçilmişlerdir.
Komisyon her ay toplanarak bilirkişilerin sorunlarını
görüşerek çözüm önerileri ile ilgili olarak çalışmalar
yapmaktadır. TMMOB'un Ankara’daki Bilirkişi
Çalıştayına görüş ve katkı sunulmuştur. Bilirkişilik
Kanununa dayanarak hazırlanacak olan Bilirkişi yönetmelik taslağı ile ilgili görüşleri Şube yönetimine
sunarak, özellikle kanun ve yönetmeliğin olumlu olduğu kadar olumsuzluklar da içerdiğine dikkat
çekilmiştir.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
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ÇALIŞMALARI 2016-2017
Şubemiz Öğrenci Komisyonu (EMO-GENÇ) çalışmaları 40. Dönemde de yoğun olarak
devam ediyor. Üniversitelerde yapılan tanıtım toplantıları, teknik geziler, sosyal etkinlikler
ve staj çalışmaları yanında düzenli olarak seminer ve eğitimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde (üstte) ve Bahçeşehir
Üniversitesinde (altta) EMO ve EMO-Genç hakkında
öğrencilere bilgilendirilme yapıldı

21 Ekim 2016 tarihinde Perpa’da bulunan eğitim
salonumuzda yaklaşık 8 üniversiteden gelen 80
öğrenci ile Tanışma Çayı düzenlendi. Etkinlikte
EMO-Genç’in geçmiş dönemlerdeki çalışmalarından
ve gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmaları
hakkında bilgilendirilme yapıldı.

3 Aralık 2016 tarihinde EMO ve EMO-Genç üyeleri ile
birlikte Bursa’da düzenlenen Uluslararası Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği Konferansına (ELECO) katılım
sağlandı.
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Mart ayında EMOGenç üyeleri ile
birlikte Şubemiz
Alaettin Anahtarcı
- K. Tülin Aydın
Eğitim Merkezinde
(Harbiye) film
gecesi etkinliği
düzenlendi.
Yapılan bu
etkinlikte “NO“
filmi izlendi

MÜHENDİSLİĞE HAZIRLIK SEMİNERLERİ TAMAMLANDI
Mühendisliğe Hazırlık Seminerleri
kapsamında Mayıs ayında üç
seminer düzenlendi. Şubemizin
Alaettin Anahtarcı-Tülin Aydın
Eğitim Salonunda gerçekleştirilen
seminerlerin ilki olan “Şantiyede
Proje Yönetimi” 3 Mayıs 2017,
“Hakediş” konulu ikinci seminer 18
Mayıs 2017 tarihinde EMO Eğitim
Komisyonu üyesi Erkan Solmaz
tarafından verildi.
“Tıbbi
Cihazlarda
Satış
ve
Pazarlama” konulu Üçüncü seminer
de 23 Mayıs 2017 tarihinde Tuna
Aydın tarafından aktarıldı.

Mayıs ayında Perpa’da bulunan eğitim salonumuzda
Mehmet
Bozkırlıoğlu
tarafından
EMO-Genç
üyelerine Excel teknik eğitimi verildi.

5 Mayıs 2017 tarihinde EMO-Genç üyeleri ile
Siemens’e teknik gezi düzenlendi.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Haziran 2017

41

ŞUBE ETKİNLİKLERİ
REFERANDUM SONRASI TÜRKİYE PANELİ ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubemizin düzenlediği “Referandum Sonrası
Türkiye” paneli 13 Nisan 2017 Perşembe günü
Şubemiz Alaettin Anahtarcı - Tülin Aydın Eğitim
Merkezi’nde üyelerimizin yoğun ilgisiyle yapıldı.
Kolaylaştırıcılığını TMMOB İstanbul İKK Sekreteri
Cevahir Efe Akçelik’in yaptığı panele CHP İstanbul
Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve SODEV Başkanı A.
Babür Atila konuşmacı olarak katıldı.
Panel ve forum olarak iki bölüm halinde yapılan
etkinlik açılışında, Şubemiz Y.K. Başkan Yardımcısı
H. Ergun Doğru katılımcılara hoşgeldiniz diyerek
sözü konuşma yapmak üzere EMO Y.K. Başkanı
Hüseyin Yeşil‘e bıraktı. Hüseyin Yeşil, 16 Nisan
günü ülkemizin tarihi bir dönemeçten geçeceğini
belirtti. "Bizler aydınlık bir gelecek için üyelerimize,
halkımıza gerçekleri anlatmaya devam ediyoruz.
Ancak tüm bu değişiklikler konusunda görüşlerin
özgürce ortaya konulup tartışılması gerekirken OHAL
ortamı buna izin vermemektedir" diyen Hüseyin
Yeşil, konuşmasına bir ülkenin siyasal sisteminde
yapılacak değişikliğin mühendislerin iş alanlarını ve
iş yapma biçimlerini doğrudan etkileyecek sonuçlar
doğuracağını belirterek "Demokratik, laik, eşit ve
özgür yurttaşlar olarak yaşayabileceğimiz bir ülke
için hayır diyoruz. 17 Nisan sabahı aydınlık bir güne
uyanacağımızı umuyorum" dedi.
Hüseyin Yeşil‘in konuşmasının ardından TMMOB
İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik‘in
kolaylaştırıcılığında başlayan panel, İstanbul
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Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve SODEV Başkanı
A. Babür Atila‘nın konuşmalarıyla sürdü. Oğuz
Kaan Salıcı, OHAL döneminde 110 binden fazla
kişinin işten çıkarıldığını ve 38 milyar liralık mal
varlığına el konulduğunu belirtti. Salıcı konuşmasına
"İnsanların yargıya olan güveni ortadan kalkmış
durumda. Özellikle gazetecilerin, akademisyenlerin,
siyasi partilerde görev yapanların, muhalif
odaların, barolarda ve STK‘larda çalışanların hedef
alındığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Sosyal medya
paylaşımları yüzünden sabahın köründe insanları
alıp götürebiliyorlar" dedi.
Oğuz Kaan Salıcı‘nın ardından SODEV Başkanı A.
Babür Atila da konuşmasına "Bizim yaşadığımız
dünya içerisinde bütün tartışmalar, felsefi olsun
demokrasi açısından olsun, 1789 Fransız Devrimi'ne
dayanıyor. Fransız Devrimi'nden iki yıl sonra insan ve
Yurttaş Hakkı Bildirgesi yayınlanıyor. Bu bildirgenin
16. madddesi günümüzü işaret ediyor. Güçler
ayrılığı yoksa bir toplumun anayasası yoktur. Bu
Anayasa taslağında yer alan 18 maddenin tümüne
baktığımızda güçler ayrılığının olmadığı bir rejime
doğru bizi götürmeye çalışan anlayışla karşı karşıya
olduğumuzu anlıyoruz"sözleriyle başladı.
Konuşmaların ardından üyelerimizin merak ettiği
sorular panelistler tarafından yanıtlandı. Soru-cevap
şeklinde ilerleyen etkinlik, Şubemiz Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Celepsoy tarafından panelistlere
katkılarından dolayı plaket verilmesiyle sona erdi.

ŞUBEMİZ 2. KOMİSYONLAR
KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
Şubemizin
40.
Dönem
komisyonlarının
sekretaryalarının ve ilçe temsilcilerimizin katıldığı
2. Komisyonlar Koordinasyon toplantısı 23
Mart 2017 günü Alaettin Anahtarcı-Tülin Aydın
Eğitim Salonunda: Yönetim Kurulu üyeleri,
Komisyon Başkan ve Başkan Yardımcıları,
Temsilcilerimiz, komisyonlarda yer alan teknik
görevliler ve EMO-Genç üyeleri katıldı.
Başkanlığını Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı
Erol
Celepsoy‘un
yaptığı
koordinasyon
toplantısı aşağıdaki gündemle toplandı:
Gündem:
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirmesi
2. Komisyonların Çalışma Raporları ve Programları
3. 16 Nisan Anayasa Referandumu
Toplantının açılış konuşmasını yapan Erol Celepsoy, gündem maddelerine yönelik açıklama yaparak, bütün
komisyon raporlarının ve çalışmalarının bir flash bellek ile bütün katılımcılara dağıtıldığını, isteyen komisyon
üyelerinin buradan bütün komisyonların çalışmalarını inceleyebileceklerini; bütün çalışmaların önemli
olduğunu ancak 16 Nisan‘daki Anayasa Referandumunun bütün gündemlerin üstünde durduğunu, çünkü bu
referandum sonucunun Odamız çalışmalarını da doğrudan etkileyeceğini vurguladı.Test-ölçüm hizmetlerinin
artık SMM üyelerimiz tarafından yapıldığına dikkat çeken Celepsoy, sözü EEMKON 2017 çalışmalarını
özetlemek üzere Berker Özağaç‘a bıraktı.
EEMKON 2017 Düzenleme Kurulu Başkanı Berker Özağaç, bugüne kadar Elektrik Elektronik Mühendisliği
Kongresi‘nin hazırlık çalışmaları kapsamında yapılanları ve yapılması planlananları aktardı. Bütün
komisyonlardan EEMKON 2017 konusunda daha çok sorumluluk almalarını talep etti.
Ardından ilk olarak EMO-Genç Öğrenci Komisyonu adına Sıla Aslan ve İsmail Bengin Ertaş söz alarak EMOGenç çalışmalarını ve programlarını aktardılar. Daha sonra tek tek komisyon başkanları ya da üyeleri söz
alarak bugüne kadar yapılan çalışmaları, Yönetim Kurulundan beklentilerini ve önerilerini belirterek, 40.
Dönem boyunca yapılmasını planladıkları çalışmaları aktardılar.
İTÜ GÜNÜ 2017 GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Her yıl meslekte 20. ve 30. yılını dolduran İTÜ Mezunlarının
buluştuğu İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Mezuniyet
etkinliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik
Fakültesi binasında 14 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirildi.
Etkinlik, Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin
Serhat Şeker ve Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Sema Fatma Oktuğ’un yaptıkları konuşma ile başladı.
Üyelerimizin katıldığı etkinlikte, Şubemiz Y.K Başkan
Yardımcısı H. Ergun Doğru da bir konuşma yaptı.
12. ULUSLARARASI İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİNE
KATILIM
12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 1-7 Mayıs tarihleri
arasında izleyicilerle buluştu. 15 farklı ülkeden toplam 61
filmin gösterildiği festival öncesi 2 Mayıs 2017 tarihinde
Şişli Kent Kültür Merkezi`nde açılış töreni gerçekleştirildi.
Her yıl bir sinema emekçisine verilen başarı plaketini,
Dilşat Zülkadiroğlu, Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Erol
Celepsoy`un elinden aldı.
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ÜNİVERSİTELERDE VE LİSELERDE TANITIM ETKİNLİKLERİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİNDE EMO
TANITIMI YAPILDI
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik
Fakültesi Kalite ve Verimlilik Topluluğunun
25 Nisan günü düzenlediği panele TMMOB
bileşenleri adına EMO İstanbul Şubesi Çorlu
Temsilcisi Muharrem Okur katıldı. Mesleğe
ilişkin sorunların tartışılıp değerlendirildiği
etkinlikte öğrencilerin merak ettiği sorular
cevaplandı.

ROBOTRAK 3. ROBOT YARIŞMASI`NA
KATILDIK
Trakya Üniversitesi AR-GE Bilişim topluluğu
tarafından
düzenlenen
Robotrak
3.
Robot Yarışması 28 Nisan 2017 tarihinde
gerçekleştirildi. Altı kategoride toplam 80
robotun yarıştığı etkinliğe Şube Denetçisi
Gökhan Serdar Özcanlar, Şube Müdürü
Murat Gündüzay, üyelerimiz Işık Güzey ve
Murat Özbaşaran, Yüksekokul müdürleri,
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. EMO
ve EEMKON 2017 bilgilendirme standlarının
açıldığı etkinlikte yarışma sonucunda dereceye
giren projelere Şubemiz yetkilileri tarafından
plaketleri verildi.
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ANADOLUHİSARI
ÖĞRENCİ
YURDU’NDA
ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ
YURTKUR Anadoluhisarı Öğrenci Yurdunda
14 Mart 2017 günü Enerji Verimliliği Semineri
gerçekleştirildi. Seminer Şubemiz Enerji Komisyonu
üyesi Erkan Solmaz tarafından verildi. Seminere,
Siyaset Bilimleri, Hukuk, Tıp, Spor ve Teknik
Eğitim bölümlerinde okumakta olan 30 öğrenci
katıldı Öğrenciler, okudukları bölümler çok farklı
olsa da anlatılanları yoğun bir ilgiyle izlediler.
Seminerde özellikle "Enerji nedir, nasıl elde edilir,
enerji kaynakları nelerdir ve enerjiyi neden verimli
kullanmalıyız?" sorularına yanıtlar aranarak, enerji
verimliliği uygulama önerileri üzerine duruldu.
2 saat civarında süren seminerde soru ve cevap
bölümüne de katılım yüksekti. Seminer sonrasında
Yurt Müdürlüğü tarafından, çiçek takdim edildi ve
günün anısına topluca resim çektirildi.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİNDE ENERJİ SUNUMU
YAPILDI
Şubemiz Enerji Komisyonu tarafından Doğuş
Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlenen Enerji
Politikaları ve Enerji Verimliliği başlıklı sunum, 2
Mayıs 2017 Salı günü Doğuş Üniversitesinde yapıldı.
Enerji politikalarına yönelik sunum Şubemiz Enerji
Komisyonu üyesi Gazi İpek, Enerji Verimliliği konusu
ise Erkan Solmaz`ın anlatımıyla gerçekleştirildi.

TEB ATAŞEHİR ANADOLU LİSESİ`NDE MESLEKİ
TANITIM YAPILDI
Mesleki tanıtım etkinliği kapsamında 5 Nisan
2017 Çarşamba günü TEB Ataşehir Anadolu Lisesi
öğrencilerine, Oğulcan Gülderen tarafından,
elektrik mühendisliği anlatıldı. Etkinlik sonunda
Gülderen’e çiçek ve plaket veren öğrencilerle
birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

HÜSEYİN BÜRGE ANADOLU LİSESİ`NDE
MESLEKİ TANITIM ETKİNLİĞİ
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu`nun
Mesleki Tanıtım Etkinlikleri kapsamında, 22 Mart
2017 tarihinde Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi`nde
Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri
Odası İstanbul Şubelerinden konuşmacıların
katıldığı mesleki tanıtım semineri yapıldı. Etkinlikte
Şubemiz sunumunu Yasemin Yavuz Kaya yaptı.

ŞUBEMİZ 6. BİYOMEDİKAL
MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ
SEMPOZYUMU`NA KATILDI
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu
Mühendislik
Fakültesi
Biyomedikal
Teknolojileri
Ar-Ge
topluluğu
ve
öğretim üyeleri tarafından düzenlenen
`6. Biyomedikal Mühendisliği Öğrenci
Sempozyumu` 29,30 ve 31 Mart günlerinde
gerçekleştirildi. Sempozyumda EMO ve
EEMKON 2017 Kongresi tanıtımı yapıldı.
NKÜ Rektörlük Konferans Salonu‘nda
başlayan
sempozyum
biyomedikal
mühendisliği öğrencilerinin mesleki ve
bilimsel yetkinliklerini artırmak amacı
taşıyordu. Biyomedikal mühendisliği öğrencilerinin
mesleki ve bilimsel yetkinliklerini artırmak amacıyla
düzenlenen
sempozyumun
açılış
töreninde
NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz,
akademisyenler ve öğrenciler bulundu.
Sempozyum, Biyomedikal Teknolojileri Araştırma
ve Geliştirme Topluluğu Başkanı Uğur Deniz
Koç`un konuşması ile başladı. Koç, sempozyumun
sektörün temsilcilerinin deneyimlerini öğrencilere
aktarmalarına ortam hazırlamak ve bu sektöre ait
soru işaretlerini gidermek amacıyla düzenlendiğini
belirterek; sempozyumun gerçekleştirilmesinde
emeği geçenlere teşekkür etti.
Biyomedikal Mühendisliği Öğrenci Sempozyumu
Başkanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Devecioğlu, Çorlu
Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği

Bölümü Başkanı Doç. Dr. Betül Taşdelen NKÜ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz birer
konuşma yaparak sempozyuma başarılar dilediler.
Sempozyumun birinci günü olan 29 Mart 2017
tarihinde, Şubemiz Yedek Yönetim Kurulu üyesi
F. Kemal Özoğuz, Rektörlük Konferans Salonu‘nda
"Biyomedikal Mühendisliği ve Klinik Mühendislik"
üzerine bir sunum yaparak, öğrencileri ve alanda
çalışan biyomedikal mühendislerini mesleki
gelişmeleri takip etmek ve mesleğin ve meslek
yaşamının stardartlarının yükseltilmesine katkıda
bulunmak için Odalarına üye olmaya davet etti.
Sempozyumun 2. Gününde, F. Kemal Özoğuz, Çorlu
Mühendislik Konferans Salonu‘nda TMMOB ve
EMO tanıtımı yaparak, EEMKON 2017 çalışmalarını
aktaran bir sunum yaptı. F. Kemal Özoğuz`a
sempozyuma katkıları için plaket verildi.
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİK HABERLERİ

ŞUBEMİZ 2. TEMSİLCİLİKLER
KOORDİNASYON TOPLANTISI
YAPILDI
Şubemiz 2. Temsilcilikler Koordinasyon
Toplantısı;
Şube
Yönetim
Kurulu
Üyelerimiz,
Şube
Denetçilerimiz,
Temsilci ve temsilci yardımcılarımız, Oda
Denetleme Kurulu Başkanı Gıyasi Güngör
ve Oda Onur Kurulu Üyesi İsa Güngör`ün
katılımı ile 11 Mart 2017 tarihinde
Lüleburgaz`da yapıldı.

ANADOLU YAKASINDAKİ ÜYELERİMİZLE
KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİK
Şubemiz tarafından üyelerimiz ve ailelerin katılımıyla
7 Mayıs 2017 tarihinde EMO Kadıköy Temsilciliği
tarafından kahvaltı etkinliği düzenlendi. Adile Sultan
Kasrı Öğretmenevi`nde gerçekleştirilen etkinliğe 70
üyemiz katıldı.
EMO BAKIRKÖY TEMSİLCİLİĞİ YENİ BİNASINDA
HİZMET VERMEYE BAŞLADI
EMO İstanbul Şubesi Bakırköy Temsilciliği, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Bakırköy
Temsilciliği ile birlikte yeni binasına taşındı. Yeni temsilcilik binasının açılış töreni 24 Mayıs 2017
Çarşamba günü EMO Bakırköy Temsilcilik binasında gerçekleştirildi.
Açılış törenine Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri, EMO Bakırköy
Temsilcileri ve üyelerimiz katıldı. Tören öncesinde EMO
Bakırköy Temsilcisi Rasim Doğan, üyelerimize katılımlarından
dolayı teşekkür etti ve sözü Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Celepsoy‘a bıraktı. Erol Celepsoy konuşmasında
ilerleyen dönemlerde üyelerimizle daha sık bir araya
gelineceğini belirterek yeni hizmet binamızda birçok etkinlik
gerçekleştirileceğini söyledi. Açılış töreni toplu fotoğraf
çekilmesi ile sona erdi.
Temsilciliğimizin yeni adresi aşağıdadır
Zeytinlik Mah. Cumhuriyetçi Sok. N:10 K:4-5 Bakırköy
T: 0212 5612101 F: 0212 5438434
EMO BEYLİKDÜZÜ TEMSİLCİLİĞİMİZ HİZMETİNİZDE
Üyelerimize daha iyi hizmet vermek için temsilciliklerimizi çoğaltıyoruz. İstanbul Anadolu Yakasındaki
Kadıköy Temsilciliğimizden sonra Kartal Temsilciliğimiz de hizmete girmişti. Şimdi de Avrupa Yakasında
Bakırköy ve Şişli Temsilciliklerimizden sonra Beylikdüzü Temsilciliğimiz de açıldı.
Beylikdüzü Temsilciliğimizin yeni adresi aşağıdadır
Büyükşehir Mahallesi Belediye Caddesi No:22 Beylicium Avm Kat:4 No:108 B-C Beylikdüzü - İstanbul
T: 0212 8538062
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PERPA TEMSİLCİLİĞİMİZDE
MAYIS 2017 SEMİNERLERİ YAPILDI

Şubemiz Perpa Temsilciliği tarafından 2017
Mayıs ayı içerisinde ücretsiz teknik seminerler
düzenlendi. Bu seminerler kapsamında "KNX
Aydınlatma Otomasyonu" semineri 9 Mayıs
2017 Salı günü EMO Perpa Eğitim ve Konferans
Salonunda gerçekleştirildi. Elektrik Mühendisi
Egemen Kılıç tarafından verilen seminere 65
üyemiz katıldı.
Mayıs 2017 seminerlerinin ikincisi olan "Kano ile
Denizde 150 Mil İstanbul-Çanakkale" semineri
11 Mayıs 2017 Perşembe günü EMO Perpa
Eğitim ve Konferans Salonunda, İlker GürbüzGülhun Gülyetmez Gürbüz`ün anlatımıyla
gerçekleştirildi.
"Elektrik Kazalarında İlkyardım" konulu üçüncü
seminer 18 Mayıs 2017 günü EMO Perpa Eğitim
ve Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Dr.
Levent tarafından verilen seminere 20 üyemiz
katıldı.
Elektrik Sistemlerinde Kompanzasyon
Uygulamaları semineri ise 25 Mayıs 2017
Perşembe günü EMO Perpa Eğitim ve
Konferans Salonunda Elektrik Mühendisi Ozan
Kaytuoğlu`nun anlatımıyla gerçekleştirildi.

IEC 62305 STANDARTI KAPSAMINDA YAPI VE TESİSLERDE
YILDIRIMDAN KORUNMA TASARIMI VE AG PARAFUDR
SEÇİM KRİTERLERİ SEMİNERİ
Çerkezköy Temsilciliğimizde yapılan "IEC 62305 Standartı
Kapsamında Yapı ve Tesislerde Yıldırımdan Korunma Tasarımı
ve AG Parafudr Seçim Kriterleri" seminerine 10 üyemiz katıldı.
Çerkezköy Temsilciliğimizde, Serdar Aksoy (Elektrik Mühendisi)
tarafından verilen seminerde; Yıldırım ve diğer darbe türleri
arasındaki farklılıklar, Yıldırımın karakteristik özellikleri, AG
parafudrlara ihtiyaç nedenleri gibi konular ele alındı.

PERPA`DA NO FİLMİ GÖSTERİMİ YAPILDI
Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri
Odası İstanbul Şubeleri Şişli İlçe Temsilcilikleri ve Tekstil
Mühendisleri Odasının birlikte gerçekleştirdiği NO filmi
gösterimi, Perpa Ticaret Merkezi B Blok toplantı salonunda 19
Mart 2017 tarihinde gerçekleştirildi.
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDE
HANGİ HİZMETLER VERİLİYOR
Başvurular:
Üye Kayıt Başvuruları,
Kimlik Yenileme ve Üye Durum Bildirgesi: Çeşitli Başvurular İçin Oda Üyelik Belgeleri
İhaleye Katılım Başvurusu, Yapı Denetim Başvurusu, Tanıtım Dosyası, Proje Yarışması, Yeterlilik Dosyası,
Enerji Yöneticiliği, Bilirkişilik Başvurusu, Şantiye Şefliği Başvurusu için oda üyelik belgeleri
Yeni ölçüm yapacak üyelerimiz için Topraklama Üye Sicil Belgesi
SMM-BT Yenileme ve ilk çıkarma işlemleri,
MİSEM Belge Yenileme ve ilk çıkarma işlemleri
MİSEM Belge Onayları
Mesleki Denetim
Yapı İçi Elektrik Tesisat, İşyeri Ruhsat, Enerji Nakil Hatları ve Trafo Merkezleri , Yerleşim Alanları ile
Organize sanayi Siteleri, AG Dağıtım ve Aydınlatma Uygulama Projeleri’nin Mesleki Denetimi
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Bakım Hizmeti ve Danışmanlık Hizmetleri, Mesleki Denetimi
Teknik Uygulama Sorumluluğu Mesleki Denetimi.
Dayanışma örgütlülüğü geliştirme
Öğrencilere staj imkanı
Mühendis arayan firmalar ile iş arayan mühendisleri bir araya getirme
Üye ziyaretleri
Üyelerimizin iş yaşamında karşılaştıkları sorunlar ile ilgili yönlendirme ve çözüme kavuşturmaya yönelik
hukuki destek (Mobbing, Mühendis Asgari Ücreti, primlerin tam yatırılması, ücretlerin ödenmemesi vs.)
Satışlar:
Oda Yayınları (Yönetmelikler, Şartnameler, diğer oda yayınları)
Matbu Evraklar: İşe Başlama, İş Bitim Evrakları, Mühür Fekki Varakası, Trafo Gerekir Başvurusu, Enerji
Bağlama Talebi Başvuruları
Teknik:
Temsilcilik bünyesinde sosyal etkinlikler ve teknik seminerler
Üyelerimizin iş yaşamında karşılaştıkları teknik problemlerle ilgili odaya gelen başvuruları değerlendirme
ve çözüme kavuşturma çalışmaları
Teslimatlar, Dağıtım
Odamızın Çıkardığı;
Ajandalar
Bültenler
En Az Ücret Tanımları
Kongre, Sempozyum, Kurultay Bildirileri Kitapları,
Ücretsiz Kitaplar
Şubelerden gönderilen her türlü, bilgi, belge (elektronik imzalar, kimlik kartları, MİSEM Belgeleri, SMMBT Belgeleri vb.)
Duyurular:
Kongre, Sempozyum, Kurultay, Seminerler, Sosyal Etkinlik, İstanbul’da Açılan İlgili Fuarlar, vb.
Ödemeler
Aidat ödemeleri,
MİSEM Kapsamında yapılan belgelendirme eğitimlerinin ve sınavların ödemeleri
Odadan alınacak diğer hizmetlerle ilgili yapılacak ödemeler
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TEMSİLCİLİK
ADRES VE TELEFONLARI
Temsilciliklerin yanlarında yer alan QR Kod'ları Akıllı
telefonlarınızla QR Kod okuma yazılımı ile kolayca
krokiye ulaşabilirsiniz.
BAKIRKÖY TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Rasim Doğan
Temsilci Yardımcıları:
Reşat Murat Görgü, Ziya Torun
Adres: Zeytinlik Mah. Cumhuriyetçi Sok. N:10 K:45 Bakırköy
Tel: 0212 5612101 Faks: 0212 5438434
BEYLİKDÜZÜ TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Yüksel Mengünoğul
Temsilci Yardımcıları:
Siddika Ödel, Cafer Ermiş, Zeki Akbıyık
Adres: Büyükşehir Mahallesi Belediye Caddesi
No:22 Beylicium Avm KaTel:4 No:108 B-C
Beylikdüzü
Tel: 0212 8538062
ÇERKEZKÖY TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Ahmet Çuhadaroğlu
Temsilci Yardımcıları:
Erol Çetinkaya, Cemal Demir, Zafer Tokuç
Adres: Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Öztrak Cad.
Doğramacı Apt. No:4 Daire:2 Çerkezköy - Tekirdağ
Tel: 0282 7267017 - Faks: 0282 7267017
ÇORLU TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Muharrem Okur
Temsilci Yardımcıları:
Doğan Turgut, Seyit Ahmet Bak , İsmail Bul, Adnan
Haluk Erkan
Adres: Eski Hükümet Cad. Kurtgöz İşhanı No:2/28
Çorlu - Tekirdağ
Tel: 0282 6531666
EDİRNE TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Tarık Etker
Temsilci Yardımcıları:
İsmail Arda, Özgür Mercanlı
Adres: Mithatpaşa Mah. İnönü Cad. Erdi Apt. K:1
No:1 Merkez - Edirme
Tel: 0284 2136915 Faks: 0284 2122680
KADIKÖY TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Recep Cem Erkanlı
Temsilci Yardımcıları:
Mahmut Serhat Demirhan, Saadet Nuruilah Güleç,
Nermin Verdi
Adres: Kozyatağı Mah. Çardak Sok. Şaşmaz Sitesi
B1 Blok No:2 Daire 10 Kadıköy - İstanbul
Tel: 0216 3899595 Faks: 0216 3896464

KARTAL TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Ali İyikan
Temsilci Yardımcıları:
Harun Baş, Kenan Atasoy, Tuncay Özkoç,
Nizamettin Demirci
Adres: Üsküdar Cad. Uras İş Merkezi No:18/4
Kartal - İstanbul
Tel: 0216 5175005 Faks: 0216 3877033
KEŞAN TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Ömer Bağcıoğlu
Temsilci Yardımcıları:
Şahin Gökhan Kara, Mustafa Kemal Tezcan, Can
Meriç
Adres: Yukarı Zaferiye Mahallesi Paşayiğit Cad
No:32-A/103 KaTel:4 Keşan - Edirne
Tel: 0284 7149832 Faks: 0284 7148595
KIRKLARELİ TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Can Yazıcı
Temsilci Yardımcısı:
Nilgün Elçi
Adres: Karakaş Mah. Yeni Gürpınar Pasajı K:2
No:48 Merkez - Kırklareli
Tel: 0288 2142701 Faks: 0288 2122701
LÜLEBURGAZ TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Yaman Uçar
Temsilci Yardımcıları:
Mustafa Arı, Bülent Zafer Seber, Emrah Yiğit, Erhan
Büyükyılmaz
Adres: Yeni Mah. Fatih Cad. No: 35 K:2
Lüleburgaz - Kırklareli
Tel: 0288 4128043 Faks: 0288 4128043
ŞİŞLİ TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Mustafa Aydın
Temsilci Yardımcıları:
Hüseyin Özcan, Ahmet Cem Yazıcı, Alparslan
Karaaslan, Elif Ertikmen, Bilge Özkan, Egemen Kılıç
Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok KaTel: 14
Okmeydanı - Şişli
Tel: 0212 2205773 Faks: 0212 2207198
TEKİRDAĞ TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci:
Tamer Özdemir
Adres: Belediye İş Merkezi No:604 Merkez
Tekirdağ
Tel: 0282 2625097 FAKS: 0282 2625097
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ÇALIŞMALARI
Odamızın, Meslekiçi Sürekli Eğitim Merkezi MİSEM Programı kapsamında yürüttüğü eğitim ve teknik
bilgilendirme seminerleri düzenli olarak devam ediyor. Üyelerimizin mesleki bilgilerini tazelemek,
teknolojik alanda yaşanan gelişmeleri takip edebilmelerinin zeminini yaratmak, sektörümüzdeki yeni
gelişmeleri yaygınlaştırmak ve üyelerimiz arasında bilgi alış verişinin düzenli olarak yapılabilmesini
sağlamak için Şubemiz Eğitim Komisyonu tarafından planlanan ve gerçekleştirilen eğitim ve tanıtım
seminerleri www.emo.org.tr/misem sayfasından takip edilebilir.

Eğitimler

Tarih

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR EĞİTİMİ

ELEKTRİK SMM EĞİTİMİ

YG TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU

Katılım

1-3 Mart 2017

21

4-6 Nisan 2017

26

11-13 Nisan 2017
Lüleburgaz Temsilciliği

16

10-12 Mayıs 2017

23

15-17 Mart 2017

29

12-14 Nisan 2017

22

24-26 Mayıs 2017

28

31 Mayıs - 2 Haziran 2017
Lüleburgaz Temsilciliği

12

19-21 Nisan 2017
Lüleburgaz Temsilciliği

14

24-26 Nisan 2017
Çerkezköy Temsilciliği

15

3-5 Mayıs 2017

22

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER EĞİTİMİ

24-25 Mart 2017

18

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİNİN DENETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ

7-8 Nisan 2017

33

GENİŞ ALANLARDA TV SİSTEMLERİ UYGULAMALARI
VE PROJELENDİRME İLKELERİ SEMİNERİ
Ücretsiz teknik seminerlerimiz kapsamında `Geniş Alanlarda
Tv Sistemi Uygulamaları ve Projelendirme İlkeleri` semineri
20-21 Mart 2017 tarihlerinde EMO Perpa Eğitim Salonunda
gerçekleştirildi. Elektronik Mühendisi Selçuk Esen`in verdiği
seminerde örnek proje çalışması ile pratik uygulamalar
yapıldı.

GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ
Ücretsiz teknik seminerlerimiz kapsamında `Güneş Enerjisi
Teknolojileri` semineri 24 Mart 2017 günü Şubemiz Alaettin
Anahtarcı Tülin Aydın Eğitim Salonunda gerçekleştirildi. Bişar
Alpağut’un`un verdiği seminere 45 üyemiz katıldı. Üyelerimizin
yoğun ilgi gösterdiği bu seminer, 5 Nisan günü Bakırköy
Temsilciliğimizde tekrarlandı. Seminere 35 üyemiz katıldı.
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NESNELERİN İNTERNETİ SEMİNERLERİ ŞUBEMİZDE DÜZENLENDİ

NESNELERİN İNTERNETİ
KAVRAMINA GİRİŞ
SEMİNERİ YAPILDI
Şubemiz Eğitim Komisyonu’nun
düzenlediği
(IOT)
Nesnelerin
İnterneti konulu seminerler dizisinin
ilki `Nesnelerin İnterneti Kavramına
Giriş` semineri 10 Mayıs 2017 günü
Şubemiz Alaettin Anahtarcı - Tülin
Aydın Eğitim Merkezi’nde yapıldı.
Elektronik Mühendisi Dr. Tuba
Ayhan tarafından verilen seminere
25 üyemiz katıldı.

NESNELERİN İNTERNETİ
GÜÇ TÜKETİMİ VE GÜVENLİK
SEMİNERİ
(IOT) Nesnelerin İnterneti konulu
seminerler
dizisinin
ikincisi
`Nesnelerin İnterneti Güç Tüketimi
ve Güvenlik` semineri 24 Mayıs 2017
günü Şubemiz Alaettin Anahtarcı
- Tülin Aydın Eğitim Merkezi’nde
yapıldı. Elektronik Mühendisi Özen
Özkaya tarafından verilen seminere
25 üyemiz katıldı.

NESNELERİN İNTERNETİ
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
SEMİNERİ YAPILDI
(IOT) Nesnelerin İnterneti konulu
seminerler dizisinin sonuncusu
`Nesnelerin İnterneti İletişim
Teknolojileri` semineri 31 Mayıs
2017 günü Şubemiz Alaettin
Anahtarcı - Tülin Aydın Eğitim
Merkezi’nde yapıldı. Elektronik
Mühendisi Ahmet Arış tarafından
verilen seminere 26 üyemiz
katıldı.

AFETLERDE ROBOTLARIN KULLANIMI SEMİNERİ
Şubemiz teknik seminerleri kapsamında Afetlerde
Robotların Kullanımı semineri 4 Mayıs 2017 Perşembe
günü Şubemiz Alaettin Anahtarcı - K. Tülin Aydın
Eğitim Merkezinde yapıldı. Yrd. Doç. Dr. Figen
Özen`in sunumuyla gerçekleşen seminere 40 üyemiz
katıldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER SEMİNERİ
Şubemiz Eğitim Komisyonunu düzenlediği `Elektrikli
Otomobiller` semineri Şubemiz Alaettin Anahtarcı - K.
Tülin Aydın Eğitim Merkezinde 12 Mayıs 2017 Cuma
günü gerçekleştirildi. Prof. Dr. R. Nejat Tuncay, Doç. Dr.
Özgür Üstün ve Yrd. Doç. Dr. Murat Yılmaz`ın sunumuyla
gerçekleştirilen seminere 75 üyemiz katıldı.

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE KEŞİF, METRAJ,
HAKEDİŞ SEMİNERİ YAPILDI
Ücretsiz teknik seminerlerimiz kapsamında `Elektrik Tesisat
İşlerinde Keşif, Metraj, Hakediş` semineri 1 Haziran 2017
günü Şubemiz Alaettin Anahtarcı Tülin Aydın Eğitim
Salonunda gerçekleştirildi. Elektrik Mühendisi Erkan
Solmaz'ın verdiği seminere 45 üyemiz katıldı.
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BASINDA ŞUBEMİZ

KHK`LAR İLE HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLENLER
İŞLERİNE İADE EDİLSİNLER!
Şubemiz 40. Dönem Yönetim Kurulu KHK'ler
ile ihraç edilenler hakkında 11 Mayıs 2017
tarihinde bir basın açıklaması yaparak; "İhraç
edilenler işlerine iade edilsinler" dedi.
"KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden işimi geri
istiyorum diyerek haklı bir mücadele sürdürdüğü
için defalarca gözaltına alınan Nuriye Gülmen
ile yine KHK ile ihraç edilen öğretmen Semih
Özakça’nın hak arayışının, bugün itibarıyla 64. güne
erişen açlık grevleri giderek geri dönülmez bir
noktaya gelmektedir. Bütün demokrat kamuoyunu,
KHK’larla yürütülen bu baskı ve zulme dur demeye
ve İşlerini geri istemek dışında bir talepleri olmayan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla dayanışmaya
davet ediyoruz.
Basına, Kamuoyuna, Yetkililere Sesleniyoruz!
15 Temmuz darbe girişimi üzerine ilan edilen ancak
demokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı ve
sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen
OHAL ve OHAL KHK`leri ile bütün toplumsal
kesimler üzerinde ağır bir baskı, sindirme ve
etkisizleştirme uygulaması sürdürülmektedir. Bu
uygulamalar hiçbir iddia ileri sürülmeden aylarca
süren tutuklamalardan aralarında üyelerimizin de
bulunduğu binlerle, onbinlerce insanın işlerinden,
yaşamlarından ve geleceklerinden mahrum
bırakılmasına kadar geniş bir yelpazede artarak
devam etmektedir.
Bu Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamuda,
iktidar odaklı bir yapılanma gerçekleştirilmekte
ve biat etmeyenler haksız bir şekilde işlerinden,
yerlerinden edilmektedir. Bu ve haksız adaletsiz
baskı ve tüm muhalefeti susturma operasyonlarının
son bulmalı; hiçbir kanıta, veriye, mahkeme
kararına ve hayatın olağan akışına dayanmayan
sebeplerle işinden edilenler işlerine iade
edilmelidir.

52

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Haziran 2017

KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden Nuriye
Gülmen defalarca gözaltına alınmış ancak
"işimi geri istiyorum" diyerek haklı ve kararlı
mücadelesini sürdürmüştür. Mücadelesine yine
KHK ile ihraç edilen öğretmen Semih Özakça da
katılmış ve bugün itibarı ile direnişlerinin 184. ve
açlık grevlerinin ise 64. günü!
Açlık grevinde 60 gün sonrasında yaşanabilecek
olumsuzluklar ve ne kadar kritik bir eşik olduğu
sağlık örgütleri tarafından paylaşılmaktadır. Semih
de Nuriye de direnişleri süresince ciddi düzeyde
kilo vermiş, hareketlerinde yavaşlama olmuştur.
Son günlerde Nuriye`nin sağlığının kötüye gittiği
bilinmektedir. Büyük bir kararlılıkla haksızca ihraç
edildikleri işlerini geri isteyen hocalarımızın gün
gün gözlerimiz önünde erimesine seyirci kalamayız.
Bizlere düşen, bu mücadeleyi, dayanışmayı
büyütmek, dostların seslerine ses olmaktır.
Yetkililere, gelişigüzel uygulamaları ile coğrafyamızı
bataklığa sürüklemiş olan iktidara sesleniyoruz:
'Artık yeter!' Hukuksuzca gerçekleştirilen
uygulamalar son bulmalıdır. Haksızca işlerinden
edilen eğitim emekçileri, kamu emekçileri
işlerine iade edilmelidir! Halihazırda kocaman bir
kabristana dönmüş ülkemizde daha fazla ölüm, hak
gaspı, zulüm istemiyoruz.
En kısa zamanda haksız ve adaletsiz olarak işlerini
ve yaşama olanaklarını kaybeden Nuriye ve Semih
başta olmak üzere tüm ihraç edilen hocalarımızın
seslerine kulak verilmesini, haklarının iade
edilmesini ve işlerine geri döndürülmesini talep
ediyoruz.
Biliyoruz ki, zorbalığa karşı vicdan, adaletsizliğe
karşı hak mücadelesi, ölüme karşı yaşam, akıldışı
uygulamalara karşı bilim kazanacak. Bizler bu haklı
mücadelenin yanındayız..." 11 Mayıs 2017
TMMOB
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
40. Dönem Yönetim Kurulu

İstanbul
İl Koordinasyon Kurulu

KADIKÖY`DE NURİYE VE SEMİH YALNIZ
DEĞİLDİR EYLEMİ
Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edildikleri
işlerine dönmek için 76 gündür açlık grevinde olan
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 23 Mayıs tarihinde
“tutuklanmamaları halinde adaletin işleyişine zarar
verecekleri gerekçesiyle” çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandılar. Birliğimiz TMMOB İstanbul İKK
Sekreterliği ve TTB Bileşenleri KESK ile birlikte 24
Mayıs günü Kadıköy İskelesinde basın açıklaması
yaparak, “Nuriye ve Semih yalnız değildir”,
“Gözaltılar serbest bırakılsın” dediler.
Şubemiz yönetici ve üyelerinin de aralarında
bulunduğu yüzlerce insana hitap eden TMMOB İl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir E. Akçelik,
uzun zamandır sokakta olduklarını ve haksızlıklara
karşı mücadele ettiklerini belirterek, Gülmen ve
Özakça için adım atması gereken devletin dayanışma
eylemine katılanları hukuksuzca gözaltına aldığını
ifade ederek gözaltıların derhal sona erdirilmesini
istedi.

BARIŞ TALEBİ YARGILANAMAZ
İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Selçuk Erez’in
geçen yıl 4 Eylül’de yapılan Barış Mitingi`ne davet
için kullandığı `Kürt sorunu barış ve müzakere yoluyla
çözülmeli` ifadeleri üzerine Sağlık Bakanlığı’nın

açtığı davanın ilk duruşması, 9 Mayıs 2017 Salı
günü İstanbul 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görüldü. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu‘nun
görevden alınması için açılan davanın duruşması
öncesinde, Çağlayan Adliyesi‘nde basın açıklaması
gerçekleştirildi. Basın açıklamasına ve duruşmaya
Şubemiz Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, meslek
örgütü, demokratik kitle örgütü ve emekten yana
siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri destek
verdi. TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Cevahir Efe
Akçelik`in de destek konuşması yaptığı etkinlikte
Şubemiz YK Başkanı Erol Celepsoy da bulundu.
Yapılan destek konuşmalarının ardından basın
açıklaması İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu
üyesi Dr. Melahat Cengiz tarafından okundu.

TMMOB DOĞANIN VE HALKIN YANINDA
NÜKLEERCİ
BİR
AVUÇ
ŞİRKETİN
KARŞISINDADIR! DOĞANIN GÖZETİLDİĞİ
VE HALK İÇİN BİR ENERJİ POLİTİKASINI
SAVUNUYORUZ!

Nükleer enerji tekellerinin 8-9 Mart`ta düzenledikleri
IV. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi’ne karşı
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından
gerçekleştirilen Alternatif Nükleer Zirve 8 Mart
2017 Çarşamba günü Bakırköy Yunus Emre Kültür
Merkezi Turan Tuzcu Sahnesi’nde başladı. 2 gün
sürecek olan zirvenin açılışını TMMOB İstanbul İKK
Sekreteri Cevahir Efe Akçelik yaptı.
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil,
TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın TMMOB Yürütme
Kurulu üyesi Cengiz Göltaş ve 8 Mart nedeniyle
davet edilen Birleşik Metal İş Sendikası Genel
Sekreter Yardımcısı Nuran Gülenç’in yaptığı açılış
konuşmalarının ardından Prof. Dr. Tolga Yarman
“Enerji, Nükleer Enerji, Dünya ve Türkiye” başlıklı
sunum yaptı. Konuşma ve sunumların ardından
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu imzasıyla
açıklanan basın açıklaması ÇMO'dan Ömür Yaşayan
tarafından kamuoyuna sunuldu.
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Kont Dracula Efsanesi’nin İzinden

ROMANYA
Yrd. Doç. Dr. Evren Şar İşbilen
İstanbul Üniversitesi

Güzel sesli Maria Tanase ve Kont Dracula’nın
vatanı Romanya’ya doğru yine dört kişi olarak yola
koyulduk. Karayoluyla gezmek -eğer mümkün olursaher zaman ilk tercihimiz oluyor. Zira asıl keşfedilecek
ve fotoğraflanacak şeyler hep yollarda karşımıza
çıkıyor. Ancak 10 saati aşkın araba kullanmanın
hele yanınızda bir bebekle birlikte araba içinde
oturmanın çeşitli zorukları da bulunmuyor değil.
Geçen bültende sizlere aktarmaya çalıştığımız
Yunanistan’ın kuzey bölgesinde yaptığımız geziyi
tamamladıktan sonra Hamzabeyli sınırından
Bulgaristan’a adım atarak yolculuğumuzun ikinci
etabına başlamış olduk. Burada dikkat edilmesi
gereken önemli bir nokta Bulgar gümrüğünden
geçer geçmez otobanlarda geçiş ücreti niyetine
kullanılan bir etiketi alarak cama yapıştırmanız.
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-maalesef bunun uyarısı yapılmıyor- Bu etiketi
almadan sınırı geçerseniz, hoşgeldin hediyesi olarak
hemen bir ceza yemeniz mümkün...
Bulgaristan yollarında çok fazla oyalanmadan
Romanya’ya doğru rotamızı çevirmiş olmamıza karşın
henüz hava aydınlık olduğu için Bulgar köylerini
uzaktan gözlemleme şansı bulduk. Bu köyler, diğer
Balkan ülkelerinin köylerine göre oldukça fakir ve
görsel olarak iç açıcı olmayan durumda. Ancak
Ruse’den Romanya’ya geçer geçmez manzara
hemen değişmekte ve Bulgar köylerinin geri
kalmış görünümü birden bire yerini kendine has
mimariye sahip, bakımlı köylere bırakıvermekte. Yol
manzaraları Romanya’da oldukça cazip ve izlemesi
keyifli.

Bükreş'teyiz

Kont Dracula Turizmi

Bu güzel manzaraları ardımızda bırakarak akşam
saat 6 civarında navigasyon yardımıyla Bükreş’te
kiralamış olduğumuz daireye ulaştık. Daire şansımıza
şehrin göbeğinde çok güzel bir yer çıktı.

Neyse ki Dracula’nın yaşam süresi boyunca
Romanya’da uğradığı pek çok yer olmuş da, bu
sayede Romanya epey bir kalkınmış diyebiliriz.
Bu noktada Kont Dracula’nın kim olduğuna dair
Wikipedia'dan alınmış kısa bir bilgilendirmeyi
yazının sonunda okuyabilirsiniz.[*]

Bu gezimizdeki en büyük şanslarımızdan biri orada
birkaç yıldır yaşamakta olan Levent beyin bizi
yalnız bırakmaması oldu. Bükreş’teki ilk gecemizin
sabahında bizi dairemizden alıp çok hoş bir
restorana götürdü; 3 omlet, 1 kahvaltı tabağı ve
çaya toplamda 50 lira kadar bir ödeme yaptık, bu
kadar şık bir restoran için oldukça güzel bir rakam.
Kısacası şehir Avrupa Birliği’nde yer almasına
rağmen diğer ülkelerle kıyaslandığında epey ucuz.
Kahvaltıdan sonra Levent bey bizi Bükreş'e yaklaşık
30 km. uzakta ve bir gölün ortasındaki adacık
üzerinde kurulu olan, sessiz ve gizemli Snagov
Manastırı’na götürdü. Buraya özel araba haricinde
nasıl bir toplu taşıma seçeneği ile ulaşılabilir
bilemiyorum, bu anlamda biraz sıkıntılı bir mevkide
yer alıyor. Ancak Burası Romanya’da Kont Dracula
ile ilişkilendirilen pek çok yerden bir tanesi ve
Dracula’nın gömüldüğü yer olduğuna inanılıyor.
Açıkçası oldukça görülesi bir yer olmasına rağmen
‘Kont Dracula’nın mezarı ile ilişkisi tatlı bir efsaneden
fazlasını barındırıyor mu?’ sorusu oldukça yerinde
olacak gibi göründü bizlere. Kilisenin içinde yer
alan bilgilendirme panolarında Kazıklı Voyvoda’nın
yani bizim Dracula’nın burayı 1654’ten itibaren
üç kez ziyaret etmiş olduğu belirtilmiş. Bu arada
unutmadan bir not; manastırın arkasından karşı
kıyıya baktığınızda Çavuşesku’nun yazlık sarayı net
bir şekilde görülebiliyor.

Bu dingin göl gezisini takip eden iki gün içinde eski
Bükreş sokaklarını ve merkezi keşfetmeye koyulduk.
Şehir, Romanya, Rus ve Osmanlı mimarisinin bir
karşımından oluşuyor; biraz gri bir hali olmasına
rağmen samimi ve güzel. Antika meraklıları için
de bit pazarları ve plakçılarıyla oldukça cezbedici
olanaklar sunuyor. Bükreş’e gittiğinizde es
geçmemeniz gereken başlıca yapılar sanırım: Büyük
Parlemento binası, Zafer Yolu Caddesi ve Eski Şehir
olacaktır. Ancak bizim bu gezimiz esnasında en çok
dikkatimizi çeken şey Manuc Hanı oldu.
Bu arada yine Levent beyle akşam yemeği için
gittiğimiz İtalyan restoranına girer girmez hemen
kulağımıza İtalyanca kelimeler ve cümleler çarpmaya
başladı. Tam içimden ‘vay canına İtalyan restoranında
İtalyanca konuşma zorunluluğu getirecek kadar
işlerini aşkla ve ciddiyetle yapıyorlar’ diye hayret
etmek üzereyken Levent bey yardımımıza koşarak
durumu özetledi. Meğer Roma’nın Dacia seferinden
sonra epey Romalılaşan ve hatta bugünkü adını
bile Roma’dan alan Romanya halkı, kendini bir
çeşit İtalyan, daha doğrusu Roma torunu olarak
görmekteymiş. Hatta İtalya’da epey yüklü miktarda
Romen göçmen bulunmakta imiş. Gerçekten de
pek çok şeyi açıklayan enteresan bir bilgi.
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Romanya’daki son günümüzü ise, Bükreş'e oldukça
uzak olması dolayısıyla eşimi gitmeye büyük
güçlüklerle ikna ettiğim hem Kont Dracula’nın
hem de diğer vampirlerin vatanı Transilvanya’da
geçirdik. Burada aslında benim bildiğim kadarıyla
Dracula’ya atfedilen iki saray var. Bunlardan bir
tanesi gerçekten muazzam derecede bakımlı ve
ürpertici haliyle oldukça gidilesi ve görülesi olan
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Bran kalesi. Ne yazık ki içinde Dracula’ya dair en ufak
bir detay bile barındırmıyor -hediyelik eşya dükkanı
hariç-, içeride sergilenen eşyalar ise Kraliçe Marie
tarafından toplanan mobilya ve sanat eserlerinden
oluşmakta. Ancak konsepte az da olsa uygun
düşen ufak bir işkence müzesini içinde barındırıyor
olduğunu da söylemeden geçmemek lazım.

Burası oldukça turistik ve gerçekten Dracula’nın burada
yaşayıp yaşamadığı meselesi odukça şaibeli görünüyor.
Ancak yüksek olasılıkla turistik olmayan, dolayısıyla Bran
kalesi kadar bakımlı olmayan ancak çok daha eski ve
olasılıkla Dracula’ya ait bir kale olacaksa ona yakışan
Poenari Kalesi gerçekten tarihi koklamak isteyenler için
cazip bir seçenek olabilir. Üstelik kalenin dışında temsili
olarak kazığa oturtulan insanları görmek de mümkün.
Eğer Transilvanya’da birkaç gününüz var ise o zaman
gezilecek kale ve şato sayısını gönlünüzce artırabilirsiniz
zira bölge bu açıdan çok zengin. Ancak bizim ne yazık ki
sadece tek günümüz vardı ve diğer şatoları görmek gibi
bir şansımız olamadı.
Gelgelelim şatoların görkemi, özgünlüğü bir yana, son
derece virajlı yollarına rağmen Transilvanya yolu kendi
adıma hayatımda gördüğüm en güzel doğa manzaralarını
sunan yerlerden biri oldu. Sonbaharın bu kadar çok rengi
olduğunu gerçekten de hiçbirimiz bilmiyorduk. Belki de
geziyi gerçekleştirdiğimiz ay kasım olduğu için bu kadar
şanslıydık… Şunu da eklemeliyim ki bu renkcümbüşünün
içi de son derece sevimli ve estetik köylerle ya da evlerle
donanmış durumda.
Bran Kalesi’ne dönecek olursak; altında alışveriş
yapılabilecek ve içi Dracula’ya dair akla gelebilecek her
türlü ıvır zıvırla dolu küçük bir köy meydanı benzeri çarşı
bulunuyor, zaman geçirmek için oldukça ideal. Yine bu
vsiyemiz şimdilik sonbaharı seçmeniz yönünde
ama
biz şu anda Transilvanya’nın kışını görmek için plan
yapıyoruz. İyi yolculuklar!
[*] III. Vlad Drakula (Vikipedi, özgür ansiklopedi)
Osmanlılar'a yenilen Vlad'ın babası onu rehin olarak Osmanlılar'a vermişti. 1442-1448 yıllarını Osmanlılar'ın elinde rehine
olarak Nif ve Tokat bölgelerinde diğer beylik şehzadeleri ile birlikte yaşadı. 1448'de İkinci Kosova Savaşı sonrasında
Osmanlı desteğiyle Eflak'ın başına geçme girişiminde bulundu, ancak kısa bir süre sonra Macaristan tarafından
desteklenen Eflak voyvodası II. Vladislav tarafından yenilgiye uğratıldı ve Boğdan'a sürgüne gitti. Erdel beyi János
Hunyadi ("Hunyadi Yanoş") 1456'da Belgrad şehrini Osmanlı kuşatmasına karşı savunmaya giderken Vlad'ın komutasına
güney Erdel'in savunmasını sağlamak için bir ordu verdi. Bu durumdan faydalanan Vlad Eflak'a bir sefer düzenledi ve II.
Vladislav'ı öldürerek III. Vlad adıyla Eflak voyvodası oldu.
Bu görevi 1456'dan 1462'ye değin sürdürdü. Bu tarihler arasında rakiplerini çeşitli yöntemlerle cezalandırdı ve idam etti;
bu yöntemler arasında en ünlüsü olan "kazığa geçirme", ölümünden sonra kendisine "Kazıklı Vlad" (Vlad Ţepeş) adının
verilmesine neden olacaktı.(Kazığa geçirilenlerin kanlarını fıçılarda toplatıp şarap gibi içtiğine dair söylentiler daha sonra
onun bir vampir olduğu efsanesine neden oldu.)
Voyvoda 1459 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na vergi ödemeyi reddetti ve Macaristan Krallığı'yla ittifak yaptı.
1460-1461 yılları arasında Tuna nehrini geçerek Sırbistan'a ve Karadeniz kıyısına kadar ilerledi. Kendi ifadesiyle 23.884
Türk ve Bulgar'ı öldürdü. 20.000 Osmanlı savaş esirini kazığa geçirdi. Bu gelişmeler karşısında Osmanlı ordusu 1462
yılında padişah II. Mehmet komutasında Eflak voyvodasına karşı sefere çıktı. Mahmut Paşa'nın hatıratına göre çok uzun
mesafeler boyunca Osmanlı askerleri içilecek bir damla bile su bulamadı. Sıcak dayanılır gibi değildi. Türk askeri Eflak'ın
başkenti Târgovişte'ye ulaştığında Fatih Sultan Mehmet'in gördüğü manzara yaklaşık 5 kilometre boyunca kazıklarla
dizili bir alandan geçiyordu. Alan yaklaşık üç kilometre boyunda bir kilometre enindeydi. Yerde uzun kazıklar dikiliydi.
Yaklaşık 20 bin kadar insan erkek, kadın ve çocuk olmak üzere kazığa geçirilmiş durumdaydı. Bu kadar çok insanı kazıkta
gören Osmanlı askerinin moralleri bozuldu, aklını kaçıracak duruma geldi. Ancak Osmanlı ordusu 4 Haziran 1462'de
Târgovişte kalesini aldı. Vlad, II. Mehmet'e başarısız bir suikast girişiminde bulunduktan sonra kaçtı ancak bulunduğu
yerde taş üstünde taş bırakmadı, terk ettiği topraklardaki kuyuları zehirledi, ekinleri yaktı, tüm hayvanları bile öldürttü.
Hapishanelerdeki mahkûmları, cüzzamlı ve vebalıları salıverdi ve Türklerin arasına karışmaya teşvik etti.
1462 yılında III. Vlad'ın ordularının yenilmesiyle Eflak yeniden Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştı. Vlad Macaristan'a
bağlı bir beylik olan Erdel'e kaçarak Macaristan kralı Matthias Corvinus'tan yardım istedi. Ancak Eflak'taki Osmanlı
İmparatorluğu'na bağlı yeni yönetimi tanımış olan Macaristan, yardım talebini kabul etmedi. Vlad Matthias Corvinus'un
emriyle 1462 yılında tutuklandı ve Budin'e getirildi. Önce hapsedilen Vlad, daha sonra kral ve ailesiyle iyi ilişkiler kurdu.
1474 yılında sürgün dönemi sona erdi. Bu tarihten itibaren Eflak'ı yeniden ele geçirme planları yaptı. 1476 yılında kuzeni
Stefan Cel Mare (Büyük Stefan) ile birlikte Eflak'a döndü ve voyvoda ilan edildi. Aynı yıl 300 askeriyle birlikte yeniden
Osmanlı ordularına yenildi. Öldürülen III. Vlad'ın kesilen başı öldürüldüğünü ispat etmek için İstanbul'a II. Mehmet'e
gönderildi. Vlad'ın bir vampir olduğu rivayeti Almanya, Macaristan ve Rusya'da yayıldı. Buna rağmen Romen halkı onu bir
kahraman olarak görmeye devam etti.
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SÖYLENCE
AŞKLARIN ESERİ:

MİHRİMAH
SULTAN
CAMİ (*)
Hakkı Kaya Ocakaçan
EMO İstanbul Şubesi

Onca aklıselim sahibi insan, Mihrimah
Sultan Camisi deyince hemen bir aşk
hikâyesine girişip değişik tonlarda Sinan ile
Mihrimah aşkını anlatıyor. Kimi çekingen bir
tutumla kimisi ise tüm tarihi gerçekleri bir
yana bırakıp ballandıra ballandıra yazmakta.
Konu ile ilgili “belgesel” bile hazırlanmış.
Hani belge olmadan nasıl belgesel olur diye
sormayın sakın. Konu aşk olunca belgeye
falan da ihtiyaç kalmıyor. Hele konu Mihrümah
olunca aya bak, güneşe bak çek belgeseli…
Bu konuda yazılmış bir roman da var adı “İki Cami
Arasında Aşk”. Hani romana gerçek hikâye diye
bakamayacağımız için sözüm yok ama şu belgesel
denen hikâyelerdeki anlatımlara bir göz atalım
derim.
Özetle iddia şu:
Mihrimah
(doğrusu Mihrümah ama dilimize
Mihrimah diye oturmuş) Farsça'da ay ve güneş
demek. Kanuni ve Hürrem’in biricik kızı. 17 yaşına
gelince evlendirilmek isteniyor. İki talibi var. Birisi
Diyarbekir Valisi Rüstem Paşa, diğeri ise Mimarbaşı
Koca Sinan. Sinan’a vermiyorlar Mihrimah’ı. O
da aşkını sanatına döküyor, iki cami yaptırtmıştı
Mihrimah, Sinan’a. Yerini sorunca da “sen seç
demiş” Osmanlı Sarayının en zengin kadını ne
de olsa. O da birincisini Üsküdar’a yapmış ve öyle
bina etmiş ki; caminin görüntüsü etekleri yerleri
süpüren bir kadını andırıyormuş. Diğerini de
Edirnekapı’ya yapmış. Çünkü 21 Mart’ta gece ile
gündüz eşitlenince, Üsküdar Mihrimah’ın ardından
ay doğarken aynı anda Edirnekapı Mihrimah’ta
güneş batıyormuş. 21 Mart ise Mihrimah’ın doğum
günüymüş.
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Uyduranlar iyi uydurmuş ve bu konu romanlara
girmiş. Dediğim gibi hikâyelere sözüm yok ama bu
konuda birkaç gerçeği ele alıp Edirnekapı Mihrimah
Sultan Camisinin yer seçimi konusunda birkaç
açıklama yapmak gerek.
Yukarıdaki hikâye ne yazık ki gerçek değil. Rüstem
Paşa, talip değildir kıza. Kanuni, bizzat Rüstem’i
seçer. Mimar Sinan konusunda en kapsamlı ve
güvenilir kaynak olan Gülru Necipoğlu hocamız
Sinan Çağı adlı eserinde olayı şöyle anlatıyor:
“Mihrimah 1539’da on yedisindeyken, en küçük
kardeşleri Bayezid ve Cihangir’in sünnet düğünü
sırasında, üçüncü vezir Rüstem Paşa’yla evlendirildi.
Boşnak paşa ile 1554’te Kapudan-ı Derya olarak
ölen kardeşi Sinan’ın (bu Sinan Paşa Beşiktaş’ta
Meydanı’ndaki caminin banisidir. O cami de yine
bir Sinan yapısı. HKO), domuz çobanlığı yaptıkları
Saraybosna yakınlarındaki bir köyden devşirildiğine
inanılır. Rüstem sarayda iç oğlanıyken, efendisinin
elinden düşen bir eşyayı alıp getirmek için
merdivenlere koşan diğer gılmanların tersine,
pencereden korkusuzca atlaması üzerine Sultan
Süleyman’ın dikkatini çekmiştir. Daniello de Ludovini
(1543), kıskanç Veziriazam İbrahim Paşa’nın, sarayda
Başimrahorluğa yükselen Rüstem’in zekasına

EDİRNEKAPI, AYVANSARAY KARİYE KÜLTÜR GEZİSİ YAPILDI
Şubemiz Sosyal İşler
Komisyonu tarafından
düzenlenen ve
rehberliğini üyemiz Hakkı
Kaya Ocakaçan`ın yaptığı
`Edirnekapı, Ayvansaray
Kariye Müzesi` kültür
gezisi 16 Ekim 2016
Pazar günü yoğun bir
katılımla gerçekleştirildi.
Bu gezi kapsamında
Edirnekapı'daki
Mihrimah Sultan Camisi
de görülen yerlerden biri
oldu.
hayran olan ve sık sık tavsiyelerini dinleyen Sultan
Süleyman’dan uzaklaştırılması için Diyarbakır
beylerbeyliğine atanmasına sebep olduğunu
söyler. Mustafa Ali’ye göre, Enderunda hizmet ettiği
sırada, yakışıklılık açısından orta halli olan Hırvat
asıllı Rüstem’in üstün zekasını, sadakatini, edep
ve hayasını, dindarlığı, azimliliği ve perhizkarlığını
gözlemleyen padişah, onu veziriazam ve damad
edinmeyi aklından geçirmeye başlamıştı:

Ne yazık ki dizenin şairi belli değil. Anlayacağınız
gibi kehle, bit demek.

“Oysa Hürrem Sultan kızını, daha yakışıklı olan
Kahire’deki Mısır Beylerbeyi Davud Paşa’yla (g.d.
1538-49) evlendirmek sevdasındaydı. Bu nedenle
sarayın hekimbaşısını, o dönemde Diyarbakır
beylerbeyi olan Rüstem Paşa’nın cüzzama müptela
olduğu söylentisini yaymaya kışkırttığı rivayet edilir.
Diyarbakır’a fermanla gönderilen bir saray hekimi
iddianın asılsızlığını, paşanın üzerinde bit bularak
ispatladığında 'ikbal biti' (kehle-i ikbal) onun
Mihrümah’la evlenmesindeki engeli kaldırarak,
1541’de İkinci Vezaret derken 1544’te Veziriazamlık
rütbesine hızla yükselmesini sağladı.” (Sinan Çağı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları sf.398).
Görüldüğü gibi Mimarbaşımızın adaylığından hiç söz
edilmiyor. Necdet Sakaoğlu’nun “Bu Mülkün Kadın
Sultanları” ve M.Çağatay Uluçay’ın “Padişahların
Kadınları ve Kızları” (Türk Tarih Kurumu Yayınları)
eserlerinde de hikâye aşağı yukarı böyle. Sinan’ın
talipler arasında olduğunu söyleyen onlarca yazıya
ve belgesele baktığımızda bu konuda tek bir kanıt
dahi yok. Çünkü işin gerçeği taliplerin arasında
Sinan yok.
Bu bit hikâyesi de oldukça ilginç. Bit cüzzamlılarda
yaşayamazmış. Diyarbakır’a giden saray doktoru biti
gerçekten görmüş mü, orası pek belli değil ama bu
konu şiirler de bile işlenmiş ve sonrasında da bir
deyiş ola gelmiş:
“Olacak bir kişinin bahtı kavi, talihi yar
Kehlesi dahi mahallinde anın işine yarar”

MİHRİMAH: Ay ve Güneş
Bu arada 21 Mart’taki güneş batarken ayın doğması
konusuna gelince, bu konuda da sanırım gerekli
cevabı M. Çağatay Uluçay veriyor:
“Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın
Hurrem Sultan’dan doğan kızıdır. Doğum tarihi
kesin olarak bilinmemekle beraber 1522 yılı olarak
kabul edilmektedir” (a.g.e. sf. 38).
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hep
nahoş
olmuştur.
Üsküdar’daki
caminin
iki minareli olması iznini
babası Kanuni’den almış
olan Mihrümah’ın, kardeşi
Selim’den Edirnekapı için
bu izni alması öyle pek de
kolay değildi. Yani bu tek
minare işi naiflikten ziyade
güç meselesi gibi.

Yine Sakaoğlu da;
“MİHRÜMAH SULTAN (d. İstanbul,1522 – ö.İstanbul,
25 Ocak 1578) Hadikat-ül-cevami de babasının
sağlığında Hicri 954’te (M 1557) öldüğü yazılıdır.
Onu Kanuni’nin tek kızı gösteren Sicil-i Osmani’de
de ölümü için Hadika’daki 1557 yinelenmiştir ki
yanlıştır. Kanuni Süleyman ile Hurrem Sultanın kızı,
II. Selim’in öz ablası, veziriazam Rüstem Paşa’nın
eşi olan Mihrümah’ın doğum tarihini de 1524 veren
kaynaklar vardır. Ancak II. Selim’in de 1524’de
doğmuş olması, bunun yanlışlığını gösterir. Yeğeni
III. Murat'ın padişahlığında Hala Sultan namıyla
ünlenen Mihrümah’ın adı “Ay ve güneş” anlamında
olup Mihr-mah, Mihrimah yazılışları doğru değildir.
Osmanoğullarında, İstanbul’daki ilk büyük “haseki”
külliyesini annesi Hurrem’in yaptırmasına koşut,
Mihrümah da padişah kızları arasında İstanbul’a iki
külliye birden kazandırmasıyla ilk sıradadır.” (a.g.e.
sf 187)
Gördüğümüz gibi Mihrümah’ın doğum yılında dahi
tam bir anlaşma yok, 21 Mart‘ta doğduğunu ise
sanırım internet tarihçileri uydurmuş durumda ne
yazık ki.
Yukarıda anlatılan uydurma hikayenin farklı
versiyonlarında iki ek iddiayı da görebilirsiniz.
Bunlardan birisi Edirnekapı’daki caminin tek
minareli olmasının nedeni Mihrümah’ın naifliğine
bağlanması. Diğeri de Mihrümah’ın Sinan ile savaş
alanında karşılaşması.
İlk iddianın diğerleri gibi hiçbir dayanağı yok.
Gönüller öyle olmasını istemiş. Ancak bu konuda
bildiğimiz gerçek şu: Rüstem ve Mihrümah,
şehzadeler arasındaki taht kavgasında Selim’e karşı
açık bir şekilde diğer kardeşi Bayezid’i desteklemiştir.
Her ne kadar Mihrümah, tahta çıkan Selim’e kendi
servetinden 50.000 altın borç vererek, ulufe dağıtımı
için Hassa hazinesinin açılmamasını sağlayarak
arayı düzeltmeye çalışmışsa da, iki kardeşin arası
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Mihrümah’ın savaş alanına
gitmesi ise gerçekten bir
fantezi. Yıldırım Bayezid’in
Ankara Savaşını kaybetmesi
ile
yanında götürdüğü
hareminin
Timur’a
esir
düşmesi ve köle muamelesi
görmesinden sonra hiçbir
Osmanlı Sultan’ı savaşa
giderken haremini yanında götürmedi. Tabii kızını
da.
Diyelim ki başka yerde karşılaşıp görüştüler, aşık
oldular. Tarihimizi “Muhteşem Yüzyıl “ dizisinden
öğrenince bu bize ne kadar da normal geliyor.
Ancak acaba gerçekte yaşam öyle miydi? Kadınlar
ve erkekler rahatça birbirleri ile görüşebiliyorlar
mıydı o yüzyılda?
Bu konuda Mihrümah ile ilgili anısını aktaran
İspanyol bir doktorun anlatımına bakalım. Kitabın
ismi “Pedro’nun Zorunlu İstanbul Seyahati”.
Güncel Yayınları tarafından basılmış. 3. Baskısı
2002’de. Ne yazık ki şu an bulmak biraz zor ama
o günkü yaşantıyı merak eden herkese bu kitabı
bulup okumasını tavsiye ederim. Yazarımız, aslında
kürekten kurtulmak için doktor olduğunu söyleyen
bir esir. Bu yalanı onun hayatını kurtarıyor ve üç yıl
kadar Rüstem Paşa’nın kardeşi Kaptan-ı Derya Sinan
Paşa’nın doktorluğunu yapıyor. Kaçıp İspanya’ya
gittikten sonra da İstanbul yaşantısını anlattığı bir
kitap yazmış.

Pedro’nun Mihrümah Sultan’a Bakması
PEDRO-Paşa konağa taşındıktan az sonra,
Büyük Senyör’ün ağır hasta olan kızına bakmak,
bana düştü. Hasta, kendisine bakan hekimlerin
hiçbirisinden fayda görmeyince, beni çağırdılar ve
Allah’ın izniyle, iyi oldu.
MATA-Başından geçenlerin en önemlisi bu olduğu
halde, sanki hiçbir şey değilmiş gibi anlatıyorsun.
Baktığın, Senyör’ün öz kızı mıydı?
PEDRO-Eveeet. Hem bu işi benim elime bırakan,
kendisine en çok tutunan ve kendisini en çok seven
bir kimseydi.
MATA-Bu şansa nasıl erdin?

PEDRO-Anlatayım. Hastanın kocası Rüstem Paşa
hekimlerin tavsiyesinden memnun kalmadığı için,
dört ay görmediğim Sinan Paşa beni çağırttı. Yanına
vardığımda, makamında bayağı bir kral gibi oturan
Paşa, şu ve bu rahatsızlıkları geçiren bir kadın için
beni çağırttığını söyledi. Bir kere görelim, gereğini
yaparız, dedim. Görmek olmaz deyince, ben de,
idrar ve nabız yoklamasına girişmeksizin hiçbir
şey yapamayacağımı, kesin olarak anlattım. Hazır
bulunan kimselerin sözlerimi tasvip ettiklerini gören
Paşa, beni işlemeli bir yastık üzerine ve ayaklarının
ucuna oturup bir tercüman vasıtasıya diller
döktükten, hatta başı üzerinde yerim olduğunu
söyledikten sonra, kendisinin ve kardeşinin
varlıklarının, hep, hastaya bağlı bulunduğunu, o
ölürse mahvolacaklarını açıklayarak, elimden geleni
esirgemememi istedi ve beni azat edeceğini ilave
etmeyi de unutmadı. Karşılık olarak, bana yaptığı
iyiliklerden dolayı ellerinden ve ayaklarından
öptüğümü, fakat azat olmak istemediğimi, çünkü
serbest kalırsam kendisi gibi bir destekten mahrum
kalacağımı ve emirlerini yerine getirmek için bütün
gücümle çalışacağımı, söyledim. Verdiğim bu karşılık
üzerine, beni kardeşinin konağına yolladı. Anlayışlı
bir kimse ve bütün Türkler gibi kıskanç bir koca
olan Rüstem Paşa, bilgilerimi denemek için benimle
bir konuşmada bulunduktan sonra, o da, hasta ile
görmeden meşgul olup olamayacağımı öğrenmek
istedi. Ben diretince, Sultan’a haber salarak,
kardeşinin kölesi tarafından muayene olunmaya
müsaade eder mi, diye sordurdu. İleride, Türklerin
adetlerinden bahsederken de anlatacağım gibi,
kocalarla karılar ayrı ayrı yerlerde oturduklarından,
cevabı biraz beklemek gerekiyordu. Bu bekleme
esnasında, benimle mukayeseli bir münakaşaya
girişti.
Konuşmamızda
benim
kralı
üstün
tuttuğumdan ürkerek, ‘Burada biz hepimiz kuluz’
deyip lafı kesti. Sultan’dan muvafakat cevabı
gelince, birlikte yanına gittik. Hastanın döşeğine
yaklaştığım vakit, bir elinden başka her tarafının

sırma işlemeli bir çarşafla örtülü bulunduğunu
gördüm. Uzatılan bir havluya ellerimi sildikten sonra
nabzını yokladım. Kocasının bu kadarla yetinmemi
istediğini sezdimse de aldırmadım ve tercümanın
yardımına başvurmadan, becerebildiğim kadar
Türkçe geveleyerek, ‘Öbür elini de ver sultan’
dedim. Açık bulunan eli çekip öbür eli çıkarırken beni
gözetlemek için örtüyü biraz açtığında kocası, ben
eli yoklar yoklamaz ayağa kalkarak, ‘Gidelim artık,
oldu, tek bir el bile yeterdi’ dedi. Ben, bir yandan
sultanı görmek arzusuna kapılarak, bir yandan da
giriştiğim işin icabı olarak, soğukkanlılıkla, hastaya,
gene Türkçe ‘Dilini çıkar Sultan’ dedim. İstemeye
istemeye yatan ve zannımca benimle konuşmayı
arzu eden hasta, kocasına doğru bayağı hiddetle
bakıp ‘Ne çıkar, kafir değil mi?’ diyerek, örtünün
altından başını ve kollarını çıkardı ve biraz sıkıntı ile
dilini gösterdi. Hareminin kesin tutumu karşısında,
kocası sesini çıkaramadı. Bu münasebetle şunu da
bilin ki, Müslüman olmayanlara pek aldırmazlar ve
onlardan pek kaçınmazlar.” (a.g.e. sf. 43-44)
Eh Pedro’yu dinledikten sonra Sinan ile Mihrümah’ın
hangi şartlarda karşılaşıp nasıl aşık olduklarını varın
siz hayal edin.
Bu aşk hikayesi tümüyle masal ama bu Edirnekapı
Mihrimah Camisinin muhteşem estetiğinden hiçbir
şey eksiltmiyor. İyisi mi siz yine de Mihrimah Sultan
Cami’ni gezip o aşkları hayal edin. Pedro’yu da
okumayı unutmayın.
(*) Son gezilerimizden birini, EMO İstanbul Şubesi’ne
üye meslektaşlarımızla birlikte Edirnekapı’daki Mihrimah
Sultan Camisine yaptık. Geziye katılamamış olanlar için
dergiye bir özet yapmam istenince doğrusu neresinden
başlayacağımı bilemedim. Hiçbir görsel aslının yerini
birebir tutmayacağı gibi hiçbir yazı da gezinin yerini
tutamaz. Birebir ne anlatsam diye düşünürken internette
bir göz gezdirince yazacaklarımın konusu kendiliğinden
çıktı ortaya.
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≈Kültür-Sanat≈
İSTANBUL CAZ FESTİVALİ
Parklarda Caz

9 Temmuz Pazar 2017 Saat:16.00
Fenerbahçe Khalkedon
İstanbul Caz Festivali artık her yıl parklara çıkıyor. Bu yıl
sahne alacak genç müzisyenler; Gagarin Jazz Band, Deniz
Özçelik Quintet, İstemeden OIdu!, İpek Göztepe Quintet,
Bidar Kalender. Konuk İspanyol grup Mastretta ise, dans
şarkılarıyla kapanışı yapacak.
Etkinliğe katılım ücretsiz.

Müze-------------------------------------Kariye Müzesi

Antik Yunancada kent dışı anlamına gelen
“Khora”nın, Hıristiyanlığın erken dönemlerinde inşa
edildiği sanılıyor. İsa ve Meryem’e adanmış kilise,
Meryem’in hikâyesini anlatan mozaiklerin olduğu
nadir yapılardan biri. Mozaik ve fresko tasvirlerinin
yanı sıra mermer süslemelerin de yer aldığı Kariye
müzesi, her gün 09.00 - 19.00 saatleri arasında açık.
Adres: Edirnekapı- Fatih
Giriş ücreti: 30.00 TL

.
FESTival---------------------------------Çocukça Bir Gün

8 Temmuz 2017 Cumartesi Saat:15.00
Sakıp Sabancı Müzesi The Seed- Emirgan
Çocuklar için başka bir festival; konserler ve
atölyelerle dolu bir gün. Dünyaca ünlü klarnet
virtüözü ve doğaçlama ustası Oran Etkin, çocuklara
caz enstrümanlarının hikâyesini eğlenceli bir biçimde
anlatıyor. Vokalde Deniz Taşar, davulda Riccardo
Marenghi, tubada Ertan Şahin ve piyanoda Barış Mert
Peker, Oran Etkin’e eşlik ediyorlar.
Daha sonra Hakan Başar Trio sahne alıyor. Genç piyanist Hakan Başar henüz 13 yaşında ve olağanüstü bir
yetenek. Ayrıca, etkinlik biletini gösterenler Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Feyhaman Duran sergisini gezebilir,
çeşitli atölyelere katılabilirler. Katılım 3-11 yaş arası çocuklar için geçerlidir.
Bilet fiyatları: 56.00 TL.
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KONSeR-----------------------------------

“Havana Gecesi” Roberto
Fonseca

Kardeş Türküler

UNIQ Açıkhava Sahnesi - Maslak

Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi- Harbiye

Küba müziğindeki köklere dönüşün destansı bir belgesi
niteliğindeki son albümü ABUC ile dünya çapında başarı
edinen Kübalı caz piyanisti Fonseca ile henüz 23 yaşındaki
Kübalı neo-soul vokalisti Arocena, sizi Havana’nın büyülü
atmosferine doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Farklı dil, din ve kültürlerin bir arada yaşama
isteğinin sahne üzerinde bir tezahürü olarak
ortaya çıkan Kardeş Türküler, dayanışmayı
türkülerle çoğaltıp toplumsal barış talebini
daha güçlü bir şekilde ifade etmeyi
hedefliyor.

12 Temmuz 2017 Çarşamba Saat: 20.30

Bilet fiyatları: 56.00- 112.00 TL arasında

31 Temmuz 2017 Pazartesi Saat: 21.00

.
Sınema----------------------------------ENKA’DA SİNEMA: AÇIKHAVADA OSKARLI FİLMLER
ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu-İstinye - Bilet fiyatları: 10.00-13.00 TL

The Circle

26 Temmuz 2017 Çarşamba Saat: 21.15
Yönetmen: James Ponsoldt
Oyuncular: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega
Film, “Bilmek iyidir, her şeyden haberdar olmak ise daha iyi” sloganıyla
yola çıkmış olan ve dünya çapında izleme noktaları oluşturarak insanlığı
bir adım ileriye taşıyacağını vadeden dev teknoloji şirketi The Circle ve
uygulamalarını gerilimli bir hikâye etrafında ele alıyor.

La La Land

8 Ağustos 2017 Salı Saat: 21.15
Yönetmen: Damien Chazelle
Oyuncular: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend
İkisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda
düşe kalka ilerlemektedir. Sebastian, geleneksel cazın yükseldiği bir kulüp
açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun
tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır.
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Yaşamın Kıyısında

9 Ağustos Çarşamba 2017 Saat: 21.15
Yönetmen: Kenneth Lonergan
Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle
Chandler
Tek başına yaşayan Lee, doğup büyüdüğü ama uzun
zamandır uğramadığı kentten bir gün acil bir telefon alır.
Kalp hastası abisi hastaneye kaldırılmıştır ve durum ciddidir.
Lee kafasında endişeler ve soru işaretleri ile yola koyulur.

Ay Işığı

10 Ağustos 2017 Perşembe Saat: 21.15
Yönetmen: Barry Jenkins
Oyuncular: Alex R. Hibbert, Ashton Sanders,
Trevante Rhodes
İnsan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında bir
film olan Ay Işığı, genç siyahi bir adamın çocukluğundan
yetişkinliğe kadar Miami’nin zor bir mahallesinde, hayatta
kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikâyesini
anlatıyor.

.
kıtaplık----------------------------------
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Görünmez Kentler

Tehlikeli Oyunlar

Harfler ve notalar

Gezi Direnişi Şiir Antolojisi

Italo Calvino/ Yapı
Kredi Yayınları

Oğuz Atay/ İletişim
Yayınları

Hasan Ali Toptaş/
İletişim Yayınları

“Görünmez kentler
bildik kentler değil,
kurmaca kentlerdir.
Hepsine birer kadın adı
verdim” diyor Calvino,
kitabın girişinde ve
sonra Marco Polo’yu
çağırıp onun Kubilay
Han’a anlattığı gezi
notları üzerinden kendi
kentlerini yaratıyor.

“Ülkemiz büyük bir
oyun yeridir. Her sabah
uyanınca, biraz isteksiz
de olsak, hepimiz
sahnenin bir yerinde,
bizi çevreleyen büyük ve
uzak dünyanın sevimli
bir benzerini kurmak
için toplanırız.” Ve öyle
yapıyor Oğuz Atay,
ülkenin bildik bir yerinde
biraz tehlikeli de olsa
kendi oyununu kuruyor
ve bizi de içine çekip
alıveriyor.

“Yazar, metnin içindeki
zamanın saatini kendisinin
kurması gerektiğini biliyor
çünkü ve tedbirini ona
göre alıp kalemini ona
göre oynatıyor” diyor
Hasan Ali Toptaş ve o
da öyle yapıyor; elindeki
zaman mekiğini kullanarak
örüyor yazılarını. İçinden
ne yazarlar, ne hikâyeler,
ne dersler, ne damıtılmış
hayatlar gelip geçiyor bir
bilseniz!

Hazırlayanlar: İsmail Biçer
Volkan Hacıoğlu
Artshop Yayıncılık
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Gezi direnişi, ortaya çıkan
toplumsal zenginliğin
yelpazesinde yayıldı. Yarattığı
dinamizm sadece sokaklarda
isyan rüzgârları estirmekle
kalmayıp, kendi rengini, kendi
dilini, zekâsını ve edebiyatını
da ortaya çıkardı. Zaten şiir
gibiydi o günler ve o arada
kendi şiirini de sokağa çıkarmış
oluverdi. “Söyle isyan içinde
türkümüzü” diyen kitapta, Gezi
günlerinde boy vermiş 50’nin
üzerinde şairin şiirleri yer alıyor.

KÖŞE BUCAKTA KALANLAR

Günlük tutmak pek herkesin harcı değil, hele günümüzün bol koşuşturmacalı
dünyasında, üstelik yazmak zor geliyor bize, anlat deseler birine saatlerce
anlatırsın oysa… Ama yine de geçmişte hani o zamanların daha bir ağırdan
akıp giden günlerinde bu daha mümkündü sanki. Selçuk Esen bunlardan
biri, zamanı gelmiş, anı defterini eline alıp şöyle bir karıştırmış, onunla
dertleşmiş ve anılarının bir kısmını kendine saklayıp bir kısmını da gün
yüzüne çıkarmak üzere kolları sıvamış. Kendisinin de dediği gibi aktardığı
olayları derinlemesine analiz etmekten kaçınıp bunu okuyuculara bırakmış.
Yani geçmişe tuttuğu aynaya onlar da baksın istemiş.
Selçuk Esen’in anıları başlıca iki damar üzerinde serpilip gelişiyor. Bunlardan
biri toplumcu muhalif kimliğinin gelişim sürecini oluşturan, eylemlerle
yoğurulmuş Teknik Üniversite yılları. Diğeri ise Elektrik Mühendisleri Odası
örgütlülüğü içinde yaşadığı, yarım yüzyıla yayılan sosyalist kimliğiyle
yaşanmış mücadele yılları…
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Elbette ailesini de bundan muaf
tutmayıp, çoğunu kendine
saklasa da iyisiyle kötüsüyle bize
duyurduğu yaşanmışlıkları da
sürece eklemeden yapamamış
Selçuk Esen. Kendisini, hayatlarının
başkarakteri ilan eden kızları
adına Senem’in şu söylediklerine
bakın: “Dönemin çocuk olarak
tanık olduğumuz pek çok acısını
ve sevincini babam sayesinde
anlamaya başladık. En çok, kitapları
sevdirmesi, o dünyayı bize açması
önemlidir hayatımızda. Biz yatsak
bile babamın yatağının başındaki
küçük ışık hep yanar ve kitaplarını
aydınlatırdı. Sanırım bize öğrettiği
en iyi şeylerden birisi okumak,
ikincisi de paradan bahsetmemekti.
Evimizde paradan hiç
bahsedilmezdi, zorluk ve yoksulluk çekilen zamanlarda bile para lafı geçmezdi. O melun şeyi sevmemeyi
de babamdan öğrendik; ne güzel!”
Kitabı okuyanlar görecek ki kendini sosyalist
muhalif olarak tanımlayan Selçuk Esen’in
kimliğine esas damgasını vuran 68’li olmak.
“Yirmi beş yaşımdan bu yana her şeyin
önüne 68’li kimliğimi koymuş biri olarak
yaşamaya çalışıyorum ve bu günlerde
yaşımı merak eden herkese 68 diyorum.
Yola çıkmanın, bitirmekten farklı olduğunu
bilerek, yola çıktım. Umarım çok uzamaz.”
Selçuk Esen’in “Köşe Bucakta Kalanlar”ı,
Türkiye’nin en çalkantılı günlerinden
başını eğmeden geçip gelen memleket
sevdalısı bir insanın anılarını bize açıyor.
Onun hayatında 1970’lerden bu yana
vazgeçmediklerinden biri EMO.
O yüzden, 12 Eylül faşizminin meslek odalarının kapılarına mühür vurduğu dönemde, üye
listelerinin polisin eline geçmemesi için birkaç arkadaşıyla birlikte o listelerin odadan çıkarılması işini
örgütleyenlerden biriydi o.
O yüzden, kapısından mühür kaldırılır kaldırılmaz,
birkaç arkadaşıyla birlikte EMO İstanbul Şubesine girip
çalışmaya kaldığı yerden devam eden oydu.
Ve o yüzden, 12 Eylül’ün hemen ertesinde olağan
zamanların aksine yönetime kimsenin talip olmadığı o
genel kurulda ortaya çıkıp ben adayım diyebilmişti Selçuk
Esen.
“EMO yönetimlerinin bir yerinde olmadığım zamanlarda
da ben EMO için yönetimlerde yer alanlar kadar çalıştım.
Bu, en başından beri böyle oldu. Öyle de devam
edecek.”
İşte bu yüzden EMO’nun sevgili Selçuk abisi kitabında,
köşede bucakta bırakmadığı EMO için, “Sevgilim EMO”
diyor.
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TEST ÖLÇÜM HİZMETLERİNDE SMM
ÜYELERİMİZ GÖREVLENDİRİLİYOR

Kamusal yarar ilkesiyle çalışan meslek odalarının
denetimi dışında, serbest piyasa kurallarına göre
yapılan test ölçüm hizmetlerinde görülen eksiklikler
ve denetimsizlik, test-ölçüm alanının mesleki
denetimden uzaklaştırılarak ve ticarileştirilerek
kalitesizleşmesi, bu alanda çalışan üyelerin
taşeronlaştırılması ve etkilerinin azaltılması, Şube
Yönetim Kurulumuzu bu alanda yeni politikalar
uygulamaya yönlendirmiştir. Böylesine yaşamsal
bir konuda ortaya çıkan düzensizliklerin ve kamusal
denetimin yetersizliğinin giderilmesi için, Test
Ölçüm hizmetlerinin Şubemizin denetiminde SMM
üyelerimize (şube ve SMM üye arasında herhangi
bir gelir paylaşımı olmadan) yaptırılması kararı
verilmiştir. Bu karar Mart 2017 ayından itibaren
uygulamaya sokulmuştur.
Şubemizden talep edilen Test, Ölçüm ve Kontrol
hizmetlerinin Şubemize bağlı SMM üyelerimizce
yapılması uygulaması yoğunlaşarak sürüyor. Bu
hizmetlerin Şubemiz denetim ve kontrolünde
programlanarak SMM üyeler tarafından yapılması
ve hizmet bedelinin SMM’lere ödenmesi
sağlanıyor.
Şubemiz Yönetim Kurulu’nun 21.01.2017 tarih
40/49 sayılı oturumunda alınan 15 No’lu karar
gereği; 01.03.2017 tarihinden geçerli olmak üzere
uygulanmaya başlanan bu işlem için:
SMM üyeler yapmış oldukları test ölçüm
hizmetlerini şubemizdeki oda sicillerine kayıt

ettiriyorlar. SMM üyenin mesleki kısıtlılığı olupolmadığı kontrol edildikten sonra her testölçüm hizmeti için şubemizce üye sicil belgesi
düzenlenmektedir.
SMM üye tarafından hazırlanmış raporların Oda
içeriği ve formatına uygun şekilde yapılmış olması
halinde rapor sayfaları şubemizce onaylanıyor.
Gerek bu test ve ölçümleri yaptırmak zorunda
olan işletmelerin ve gerekse bu hizmetleri
gerçekleştirecek olan SMM üyelerimizin test
ölçüm hizmetlerinde meslek alanların korunması
konusunda gerekli hassasiyetleri göstererek,
özellikle şubemize bağlı SMM üyelerimizin gerek
kendi ürettikleri hizmetlere ve gerekse kamusal
görevlerine sahip çıkacağına inanıyoruz ve
çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Görev almak isteyen SMM üyelerimizin
şubemizden bilgi alabilirler.
Not: 6235 sayılı TMMOB Kanunu, EMO Ana
Yönetmeliği ve SMM Hizmetleri Yönetmeliği
kapsamında; bu hizmetlerde yer alacak SMM
üyeler yönetmeliklerce belirtilen, EMO’nun sicil
tutma görevinin yerine getirilmesine ve sürekliliğin
sağlanmasına yardımcı olacaktır, bununla birlikte
kamusal ve mesleki denetimin yaygınlaştırılması
sağlanmaya çalışılacaktır. Bu hizmetler, 2017 EMO
Mühendislik Hizmetleri Tanımları kitabında yer alan
Test, Ölçüm ve Kontrol Hizmetlerini içerecektir.
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