
E lektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi (EMO) tarafından düzenlenen 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi 
(EEMKON 2015), 19-20-21 Kasım 2015 

tarihleri arasında İstanbul Harbiye Askeri Müze 
ve Kültür Sitesi’nde yapıldı. Sanayi, üniversite, 
kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile bu alanda 
çalışan mühendisleri bir araya getiren EEMKON 
2015 kapsamında, “Mühendislik Eğitim”, “Enerji 
Politikaları”, “Elektronik Sanayi Uygulamaları”, 
“İletişim Teknolojileri”, “Elektrik ve Kontrol 
Mühendisliği”, “Biyomedikal Mühendisliği” ile “Kent 
ve Elektrik” olmak üzere 7 Sempozyum düzenlendi. 3 
gün boyunca, 7 uluslararası konuğun da bulunduğu, 
alanlarındaki deneyimleriyle tanınan uzman ve 
akademisyenler, 46 oturum ve 9 panel ve 1 forumda 
163 çağrılı, 54 hakemli olmak üzere toplam 224 
sunum gerçekleştirildi. Kongre bu yıl, hızla gelişen 
elektrik ve elektronik mühendisliği alanlarında 
ülkemizin geldiği noktayı ele alarak mevcut durumu 
değerlendirmek, gelecek hedeflerini belirlemek 
ve bu hedeflere erişebilmek için izlenmesi gerekli 
politikaları saptamak amacıyla toplandı. 

Aselsan, Vestel, Arçelik ve Netaş gibi sektörün öncü 
firmalarının katılımıyla gerçekleştirilen “Elektronik 
Sektöründe 2035 Vizyonu” başlıklı panel; sektör ve 
katılımcıların gelecek vizyonuna ışık tuttu. Panelde 
konuşan EEMKON 2015 Düzenleme Kurulu Üyesi, 
İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, “Ülkemizde Ar-
Ge çalışmaları yok denecek kadar az, birkaç sayılı 
üniversitenin haricinde gelişmeler görmek, takip 
etmek zor” dedi. 
Elektronik sektöründe 2035 vizyonu ile ilgili olarak 
değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yarman, 
şunları söyledi: 

“2035 yılında üretim hacminin 143 milyar dolara 
çıkması gerekiyor. Önemli olan nokta ise 2035 hedefi 
için belirlenen bu rakamın daha nasıl arttırılabileceği 
üzerine olmalı. Başka bir değer olan dış satışlarımızın 
71 milyar olması gerekiyor. Eğer bu gibi rakamları 
benimseyebilirsek; hedeflerimizi somutlaştırabilir ve 
geliştirebiliriz. Gelecek planlamamıza baktığımızda 
üretim sektörüne yönelik gerçek anlamda 200 bin 
mühendis ihtiyacı var. Bunun yanı sıra elektronik 
ve yazılım ağırlıklı alanlarda 300 bin kadar; özellikle 
yapay zekâ alanında yazılım ağırlıklı servis sektörü 
elemanına ve pazarlamacılara ihtiyacımız var. Sonuç 
olarak 500 bin gibi bir rakamda nitelikli, yetişmiş 
insan gücüne ihtiyacımız olduğundan bahsediyoruz.”

2035’te ,  elektronik  ve 
yazılımdaki yetişmiş insan ihtiyacı, 

300 bin olacak

Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Kongresi’nde, Türkiye’de Ar-Ge 
çalışmalarının yok denecek kadar 
az olduğuna işaret eden Prof. Dr. 
Yarman, 2035’te üretim hacminin 
143 milyar dolara çıkması 
gerektiğinin altını çizdi.

http://www.bilisimdergisi.org/s182
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122 SEKTÖRDEN YANSIMALAR
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