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- Elektrikte Iç Tesisleri ProjeHazırlama Yönetrrı
Yayınlandı
Eğtim Seminerleri
Firma Teknik Bilgilendirme Seminerleri

- Çalrşma Ortamımız Yenilendi
- EMO-Genç Çalışmaları
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- Irak'ta Savaşa ve Işgale Hayır Çalrşmal^flrnlz
- Teknik Seminer, Söyleşi, Panel ve Gezl|er
- E-Arşiv ve E-Mail Çalrşmalanmız
- Hasan Bal-ıkçı'run Katilleri Cezalandırılsın
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! Odamızın etkinlikleri için en önemli gelir kaynağını :, oluşturan aidatlarını ödeyen üyelerimize teşekkür eder, :

]i saygılar sunarız. :

İ *rrn, iiye|erirıe daha etkin ve kaliteli hiznet verebi|mesi İ
! için aidatİarİnızı aidemeniz gerektiğini hatırlatır, yeni yHa :. sağlık ve esenlikler dileriz.
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YtŞtptc( ı 2004,İ Atptlnbfl
akvimler yeni yüzlıldan bir 1,ıl
daha geçmişe atarken, EMO'ıun
bütün şubelerinde oldugu gıbi

İsanbul Şubesi'nde de bir yönetim
dönemi daha sona eri1,or. 33. Çalrşma
Dönemi iki yıl önce, ciddi sıkrntılar
içinde olan biı mali tıblq yeni biı siyasi
iktidar, IMF ve DB direktiflerinin
dayatuğ ener'i ve özelleştirme
politikalannın kaosu, meslek
ul,gulamalannda süıegelen sorunlann
ortayerinde başladr. Ancak geleceğe
umuda bakan, üretken olmanın
geıekliüğne inanan birçok mühendisin
yiiıreklendirmesi ile göreve gelen Yönetim
Kurulumuz, bu koşullaıı
meslektaşlanmız için daha iyiye taşınması
yolunda çaüşmaya gırişmekte tereddüt
etmedi.

- 
,::

J3. Çaüşma Dönemimizin ü gi.i-rıJerinde;

uzun süren biı hukuk sürecinin sonunda
"kamu 1,aran olmadığ" gerekçesi ile,
Anadolu Yakası elektrilr da$trm
hizmetinin AKTAŞ A.Ş.'den Kamu'ya
devri kaıan ile sevindik. Ancak, devit
sürecinde yaşanan sorunlar; özeükle
devtalrnan personelin yüzlüze kaldığ
ağır koş,lh,, Şubemizin hemen kollan
sıvamasrnı gerektirdi. Personelle
yapflğrnrz toplanolaı, sendikalarla ve
i|gi|i kişi ve kuruııılarla görüşmeler, basn
açrklamalan ve sorunlan her oıtamda
üle getirme çabdaı, Şubemiz Yönetim
Kuıulu'nun ilk aylanrun temel çalışma
konusunu oluşturdu.

Sektöriimüzdeki en soruolı_ı özelleştitme
ul,gulamalaorıdan biri olao AKTAŞln
Kamu'ya devri en azından bir uypglama
biçiminin sonu anJaoına gelse de, ma!ıo
düzeyde "özelleştiıme"' politikalan ve
ul gulamalarına karşı durulabilmesi ve
yaşanan somut solurılara karşı alternatif

çözümleı üetilebilme si konusunda
fadaca bit yol alrıabilı"iş değil.
Bugüolerdc Türk Telekom'un
özelleştirilmesi volunda rapılan giıişirrıler,
önümüzdeki çalışma döneminin en
önemü başlığnr oluşturacak göfünüyor.

Bu p<ılitikalann ve ul,gıılamalaon yol
açng sıkınular. tMF direkrifleri gereğ,

personeli "en az"a indirmeyi ve boşluklan
"d-ışandan hizmet alrrrı" yolu ile
doldurmalı iineren taşeronlaşnrma
uygulamalanna, yıırrıaşlar|a gtireı üleri
karşı Larşıya bırakan ve g<irevini
sorumlulukla yapanlan yıldrmak üzeıe
Hasan Balıftçflaı kadettiten politikalaıa
karşın, sektöıümüzdeki kurumlarda

çaüşan bütün arkadaşlanmrzıo, özelli[le
TEDAŞ Anadolı: Yakası
Koordinatörlüğü'nde özlük hıklanru ı,e
iş güvenceledni yitirdiğ halde kamu
hizmeti bilinci ile görev yapan eski
AKT§ personelinin özverii çabalan
sal.esinde "hizmet aksaması" olarak
kamuolıına yansrmadr. Tersinc,
sektörümüzdeki bütün çaişanlar il bir
işletrrıe örneğ 1aratmaya çalrşnlar ve
büvük öl§üde bunu.b.a§ardrlar.

Şubemizin bütiin EMO'1ı:, hatta
TMMOB'Ii etkile,ven mali durumu,
EMO'nıın 37. Gencl Kurul Karanrır
ul,gulanması ile, üye ödentileıinin hukuk
yolu ile alınması süreci, başlangıça betiıli
bi tepkiye yol açmışsa da sorıraki siireçte
gerek üyelerimiz gerekse Odamrz
biıimleri ıçısından ciddi bir ıüadamala
yol açmışur. Bu rahadama sayesindedir
ki, ileriki sayfalatda oku,vacagınz,
yapılması Oda görevi olan bir dizi
LapsamIr et}inlik yapübildi. Istanbul
Şube Yönetim Kuıulu, Komisyonlatda
görev alan meslektaşlanmrz ve Oda
çalışanlannın gutur duyduğu bu
çalışmalann aksaksız sürebilmesi için
gereken teknik alt yapı, çalrşma
dönemimide 1eni bir kaıa ıaşırıan Ttiün
Al,dın Eğrim Merkezı. yenilenen asansör,
ofisler, arşiv ve kütüphane, ileriki yllarda
yapılacak çüşmalar için de ciddi bir
zemin oluştuıacak niteüktediı

Yıllardrr oluşturı.ılması yolıında emek
harcanan ve meslek içi eğtimin
siirekliligini, koordinasyrınunu sğlayacak
N(eslek lçi Sürekli Eğtim Nlerkezinin
(N{ISENf) kurulması ve bu çalışmalann
diğer şubelerde oldugu gibi Şubemizde
de 1,ol almas1 yeni düzenlenen ğtim
salonunun, komis1,oo ça!şma odalannrn

lltil,flnflilİ2O0ır.rı

haftarun her günü ve akşamı dolu dolu
olmasıru sğaü.

iki }ddı, G€nel Merkezimizden aldığmız
sorumlulukla, rüm üvelenmize ücretsiz
olarak dğnlan EMO ajaodalannr

Şubemiz zamanında ve kalite]i olarak
hazııJıyot.

sektörümüzdeki bütün kurum ve
kuruluşlan biraraya ge,ir"r,, -".l"ğ-iriİ
ve meslektaşımrzın, yanrun mühendisi
ögtenci atkadaşlanmızın bütiin
sorurılanrun itdelendiği platformlardaı
biri olan Elektrik-Elektronik-Bilgısayat
Nlühendisüğ 10. Ulusal Kongresi ı,e
Fuan sizlerden aldıgımız gricle Şubemiz
taraindan gerçekleştirildi ıe aldığmız
tepkiler çok olumlu oldıı. Niyetimiz
burada iki yldır 1apıklanmızı sıra]amak
degil, sizletden aldğmp g.iç ve
gösterdiğiniz hoşgörüniin nasıl olum|u
bir atınosferi yaramgru ifade edebilmek.
Üye ödentilerinin ıoplarma$ yöntemine
tepki gösteren ül,elerimizin, şube
çalrşmalaını izlemesiylc ve tepkinin
takdiıe döndiiğünü gösteten e-posta,
faks ve 1zzılan ile yorgunluğumuzu
unum.ık.

Başta değerli atkadaş,*, yarr.u.i-iİ
Alaettin Anaharcr olmak üzere
iiüdiğmiz dosdanmu, meslekaşlaımız
Hasan Balrkç, Bekir Bulut, Ahmet
Erkrali Pıof. Dı Abdi Dalfes, Erdogan
Atapek, Cengiz User. Ali Tanyeri, Tanju
A_vbars, Hüseyin Yalçınkaya, Prof. Dr.
Adrıan Etgend Kemal Toygar Saraçoğu
ve burada adlanru anamadığmız bürün
meslektaşlal.lİnızın ac1l.nfi1

1üreklerimizde taşyoruz.

Dönem bolunca etkirıliklere kaulaıı, kado
koyan, önerilerde buhınan, !,azan, iifeter!
komisyonlarda geceli giindiizlü çalışan
meslektaşlanmrzdan güç aldılc Bu güciitı
bu yl da süreceğni biliyoruz.

Sağlıki, mudu başarü Banş, Adalet ve
Özgrirlük umuıJannın havara geçeceğ
bir 2004'e merhaba...

yönctim kutulu
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10 ULUsflL ı(oll(ptsı Vt rURpı YflPıLDı
lektrik-Elektıonik-Bğsayar Miüendislği 10. Ulusal Kongresi
ve Fuaı 18-21 Eyliiıl 2003 tarihleri atasında Lüt{i Kırdat
Kongıe ve Sergı Merkezi'nde yapıldı. 18 Eylü günü yapılan

kongte açüşına Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coşkun, TMMOB
Başkaor Kaya Güvenç, EMO Yönetim Kurulu Başkanr Cengiz
Göltag ve EMO şub€leri yöneticileri ilc biıükte üyelerimiz katldr.
EMO İsanbul Şııbesi YK Başkaıu Ahmet Tank Uzunkaya, EMO
Merkez YK Başkaru Cengiz Göltaş, TMMOB Başkanr Kaya Güvenç
ve Sanaf ve Ticaret Bataru Ali Coşkun biıeı konuşma yaptılaı.

-\l1.1 l SSS y,!oa" adana'da diizeolenen ulusal kongtenin ikincisi 1 987
yılrnda Ankara da. üçüncüsü 1989 ııinda İstanbul da. dördüncüsü
1991 i,ıinda İzmir'de, beşincisi 1993 ylında Trabzon'da, aluncısı
1995 üıiıda Bursa'da, yedincisi 1997 yJında Arıkata da, sekizincisi
|999 ylındaGaziarıtep'te ve dokuzuncusu 2001 üılında Kocaeli'de
geıçekleştirilmiştir.
İstanbul'da yapün 10. Kongıe açlış progrıtrı içinde iki çğnlı bildiri
sunumu yapılü. Ptof. Dı. Dutan Leblebici'nin bildiri başlığ
'"Tiirkiye'de Elektıonik Miihendisğnin Geçen 50 Yılııa Bit Bakış",
Ptof. Dı. Sıddık Yaıman'ırı konu başlığ ise, 'İteri Tekno|oji ve
Kiiteselleşme Süreci" idi. Kongıe içinde dört alıı salonda 140 bildiıi
sunumu plaıılandr. 139 b dniden 104'ü stınuldu_ Toplam 271 bildiıi
yazatırıdarı 138'i kongeye katıldr. Kongreye KKTC EMO'dan üç,
TMMOB den üç, TMMOB Denedemc Kurulu'ndan 4, TMMOB
Onuı Kuıulu'odan iki, EMO Şııbelerinden 38 kişi kattı verdi.
Bildirisiz delege olarak kamu kurumlanndan 18, özel sektörden 1 1

olmak iizere toplam 29 kişi koouğumuz oldu.

Aynca kongtede öç adet panel yapıldr. 18 Eyliiıl giinü yap an panelin

4[<onusu "Türkiye'de İıetişim Poıitikdarı", l9 Ey|iil 2003 gtinü

iapılan panelin konusu "Elektdk Elektronik ve Bilgisayar
Mühendisliği Eğtimi", 20 Eyliil giirıü yapılan panelin konusu ise,

"Titkiye'de Enerii Poütikalan ve EPDK Uygulamalan" oldu.

KOSGEB yuftiçi fuaılara destek kapsamında yer alan 10. Ulusal
Kongre Elektrik/Elektıonik 2003 Fuan'na 61 ftm4 alo yaynevi ve
beş kurum kanldı. Fuat ve Kongte 800O'i aşkın kişi tarafindaı izlendi.

KONGRE ISTA
GELEN BİLDİRiLER
KABUL EDİLEN BİLDİRİ SAYISI
BiLDİRİ KİTABINDA YERALAN BiLDİRi sAY]sI
SUNULAN BİLDİRİ SAYISI
KATILIM oRANI (o/o)

çAĞRILI BİLDİRİ sAYIsI
BİLDiRİSİZ DELEGE SAYISI
FUARA KATILAN FİRMA
FUARA KATILAN YAYINEVİ
FuARA ve KoNGREYE KATItAil Kişİ

196
L40
139
104
74,82
2

29
61
6

80oo

tllil [illll][?ilffim
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TüRKryE,DE
İLETİşİM
POLİTİKALAR]
18 Eyliiıl 2003 Peşembe giinü 1apılan
Türkip'de lletişim Politikalan paneli,
EMO F,ski Yiinetim Kurulu tsaşkanı

Ali Yğt raıatından 1r;netildi. Pancle
kanlan k<ınuşmacılar:
Mustafa Güneş (fclekrmiinikasyon
Kuıulu Temsilcisi)
Prof. Dı Haluk Geıay (Ankata
Üniversitesi İletişim Fakültes)
Ali Akuıgd [iitkiye Elektronik Sanafcileri Detneğ - TESID)
Kemal Keleş§ESK / Haber-Sen Genel Başkanr)

Kayü olarak 59 katimcnn ilediği panelde: dihyada ve Tütkive'de iletişim
poütikalanrun tarihinc dğnileıclq iletişim politikalarırun ve kurumlarının
bugiitı içinde bulundıığu sorunlaı r,e çöziim önetileri elc alındı. 1980'li 1ılJata
kadat altyapsı güçlü olan Tütk Telekom'un özelleştirme politikaları ıle zatar
edeı hale getirildiğıe de değnilen konuşmalarda, Törkişe'nin vakit
kaybemıeden yeni iletişim politikalan _varataıak teknoloji üteten bir kcınuma
gelmesinin yaranna ııırgu yapıldı. Son dönemde uygulanmava çalışılan
iletişimde liberalleşme prılitikalannın vc bu vönde çlıanlan ı,asalaın eksiklikleri
olduğu konusunda hemfilriı olan konuşmacür, biı ükc açısından sttatejik
önem taşıyan ve kamusal bir hizmet olan iletişim alanında bütün çevrelerin
gori$ü altoarak kalıo politikalat oluşturmaıun yaıaına işarct ettileı Uluslararası
ölçekte içine girilen bilgi çğnda, iletişim alanındaki AR-GE çalışmalanrın
gelecek açısından büyük önem taşıdrğ ı,urgulanatak bu konuda ka_vnak

yaratmanın ıciiyetine dğnildi
aaa

rünrdyE,oE ENERJI PoLİTİKALARI vE
EPDK IIYGüI-AMAI-ARI

20 Eylül 2003 Cumaftesi günü yapılan ı,e 95 kişi tarafindao izlenen üçüncü
panel Tütkiye'de Enerji Politikalan ve EPDK Ul,gulamılan konusundaydı.
TMMOB Yiitümıe Kurulu Uyesi Hüseyin Yeşil'in ıönettiğ panele konuşmacr
o]aıak kanlanlar:
Selahattin Çimen @TKB Müsteşar Yardımcısı)
Cengiz Göltaş @,MO Yöoetim Kutulu Başkanı)
Atilla Akalıı (HESIAD TUREB)
Necdet Pami. Geffol Mühendisleri Odası Eski Yönetim Kutulu Başkanı)

Türkiye'nin ene!i politika]annrn ele a]ndığı panelde; uluslararası enerji
politikalanıın iilkemize yansımalan, Eıeıii Piyasası Denedeme Kurulu'nun
çalışmalan değetleodirildi. Konuşmacılann tümiinün özellikle sıın 20 yılda
uygıılanan eııerji p<.ıfitikalıındaki hatalarn 1,aramğ tahribat konusunda otaklaşog
sunuşlardı, önceükle ulusal enerji kaynaklarünın kullafulması, enerjide dışa
bagırniik, elektrik enerjisinde kalıp-kaçak ma|il,etinin en aza indirilmesinin
vollan taruşıldr. llektrik ene{isi alanında AKTAŞ, Ç}:AŞ, KEPt]Z gıbi
özelleştirme ul,gulamalaının ıaramğ sonuçlaı rT rfgulanarak, bu alandaki
özelleşüme u1,5ıılarnalaından vazgeçiJrnesi, iiretim-iletim ve dğnmın büninscllik
içinde ele alrnması ve enetji alanında çalışan bütün kurum ve Luruluşların
koordine edilmesinin iioemine değnildi.
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Et.FKTRİK,ELEKTRONIK
VE BİLGİSAYAR

MÜHENDtSLİĞİEĞİTİMİ

19 Dyliil 2003 Cuma günü gerçekleştirilen
Elekrrik, Elektronik r-e Biğisalar Nlühendisüğ
Eğtimi paneli, Selçuk Esen tarafından

1,<inctildi. Panclist olarak kaulanlar:
Ptof. Dı Adnan Kalpmaz (ITU Elektrik
Mühendisliğ Bölüm BaşLanı)
Ptof. Dr. Sıddrk Yarman 1|şık l nrversıtcsi
Rektörü)
Tahsin Armağan @lckttik Mühendisi)
o.han Örücü G,iuo NIiSENI K@rdirutörü)

74 izleyicinin hazır bulunduğu panelde,
Elektrik, Elektıooik, Bilğsal,ar i\{iihendisügi
Eğtimi tüm boyudatıyla ele alııdı. Genel ,

olarak müendislik ğtiminin içinde bulunulan

çagda, çokdisipünli bir eğtim olarak mı 1,oksa
işbölümüne dalalı bir eğtirn olarak mı 1ararlı
olacağ, sanal,i ve tekıolojinin bugıin geldğ
noktada her şelden biraz anlayan mühendis
tipinin mi yoksa bir k<ınuda uzmanlaşmrş
mühcndis tipınin mi daha geçerli olduğu
tatoşddı.

Eğtimde devlet üniırrsitelerinin 1,eri ile paralı
ı e takrf üniversitcleri cle a]ındı. Üniversire
eğtiminin sağlıklr olarak yapılabilmesi için
ünivcrsite öncesi eğtimin altlapısınrn nasıl
olmas getektiğ, eğtim vcren kadrolatıı
sorunlan ve bu Ladrolann daha etkn vc
r-erimli kılınabilmesi için hangi olanaklaıa sahip
olması gerektrği, me sle k odalaruın miitıcndisük

ğtirnine ve daha sontaki çalışma hayatına
katkılanrun neler olması gerektiğ irdelendi.
İzlel,icilerin de sorulan ı,e katlıılan ile
zengirıleştitdiğ panel, izlevici sorulaıırn
vanıdanmasr ile sona erdi.


































