9062 mezunu, 4450 öğrencisi, 180 öğretim üyesi, 277 öğretim yardımcısı, 775 yardımcı idare ve teknik
personeliyle, büyük bir varlık teşkil eden aziz müessesemiz, yeni imkanlarla, hele asistan problemi de
çôzülürse daha da genişleyecek ve yayılacaktır.
Bu mutlu gelişme, aramızdaki geleneksel sevgi ve birlik ruhunu geuşetmemelidir.
Memleketin neresine gitseniz mezunlarımızı azimle ve şevkle iş başında bulursunuz. Bu arkadaşların bir
hoca, bir mektep arkadaşı, bir Teknik Üniversiteli gördükleri vakit hissettikleri mutluluk görülecek,
imrenilecek şeydir. İşte bu mutlu yakınlık hiçbir zaman kaybolmamalı, tavsamamalıdır. Mezunlarımız
memleket kalkınmasına en büyük ölçüde katılmışlar, katılmaktadırlar ve katılacaklardır. Mezunlarımız
en az 193 yıl önce açılan ve daima genişleyen pencerelerden bol bol giren batı ışığını ve batı tekniğini
her gittikleri yere gôtürmüşlerdir.

Başka bir mutlu olay da yapıcı ve aydınlatıcı mühendislik görevinde artık yalnız almadığımızdır. Eskiden
binamıza bitişik oturan kardeş okul hızla gelişmiş İstanbul Yüksek Teknik Okul adıyla büyük müessese
haline gelmiştir. ODTÜ bize değerli meslekler kazandırmıştır ve kazandırmaya devam edecektir.
Amerikan Kolefi'nin mühendislik kısımları faaliyetlerini geliştirmektedirler. Yakında kafileye KTÜ de
katılacaktır. Bu kardeş kuruluşların hepsinin kuruluş ve işleyişinde ana müessesemizin katkısı daima
büyük olmuştur. Onlara yardım, sevgiyi ve şefkatimizin büyük olması ne kadar tabii ise, onlardan da
sevgi ve hürmet beklememiz o kadar tabiidir.

Rektör Ord.Prof.Bedri Karafalsıoğlu'nun
21 Nisan 1966 İTÜ Gününde yaptığı konuşmasından

alınmıştır.
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Çanakkale Seramik Fab. Koordinatör
T.R.T. Genel Müd. Yard.
ISO. Meclis Üyesi, Kale Kalıp Y.K. Üyesi
Asil Çelik Yönetim Kurulu Uyesi
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürü
Elektrosan Genel Müdürü
Merlin Gerin Elektrik San. Yön.Krl.Bşk.
Alarko Başkan Danışmanı
Simko ve Türk Siemens Genel Müdürü ve YK.Bşk.
DESİYAJ3 Gn.Md. (Emekli)
Abakus Genel Müdürü
Ereğli Demir-Çelik (Emekli)
Teletaş Satın alına ve Mal Plan. Direktörü
İst. Telefon Başmüdurü
(Emekli)
SEl\..\ Gcnel \Iüdürü (Emekli)
M:\.\T Sarıavi Tic. Genel Müdürü
TEK Genel Muduru (Emekli)
TELETAŞ Genel Müdürü (Emekli)
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ADA ~lesııı
AKINCI vl.ıhir
AKÇASC Fr~ed
AK,\IAN vur.ıl
AKSOY Erdal
AKSOY Yücel
ALTAY Müjdat
ALTA YKAN ACın an
ALTAN Ünal
ARICI Muzaffer
ARSEL Çelik
AR SEVER Özkan
AYDIN S.Engin
BABALIOGLU Muhittin
BAYRAKTAR Cem
BAŞER M.Emin
BEHAR Rafael

I.L'\ ıiııoglıı ilolding
,\USA CeIH:I vludür Yardımcısı
!{os .\.~ Genel ~llicllirü
OEı\ Int. (ABD) Baskanı
Emp.ı Başkanı
Yeditepe Yönetim Kurulu Başkanı
GULET Direktör
Netaş, Ar-Ge Grup Direktörü
TRT2 Teknik Müd. Baş Mühendisi
TESİD Genel Sekreteri
Denizli Milletvekili
Koç Holding Enerji Grubu Başkanı
TESS Ar-Ge Müdürü
AEG ETİ Genel Müdürü
TEK Genel Müdürü (Emekli)
Altındağ Teknik Müdürü
Radyo-TV Üst Kurulu Başkan V.
CİHAN, Teknik Koordinatörü

BETIEMİR Veli
BİLGİN Caner
BİLGİN Haluk
BÖLÜKBAŞı İdris
BÖREKÇİOGlU Fehmi
BURAN Haluk
BÜYÜKÜSTÜN Serdar
BÜYÜKYILMAZ Altan
CAMBAZOGlU Türker
CANlI Güray
CEVLEK Eyüp
CEYHAN Okan
ÇAGATAY Bülent
ÇAKAR Enis
ÇAlIKlI Ömer Yücel
ÇELEBİLER Mehmet
ÇELEBİOGlU Memduh
ÇELTEKLİGİL Uğur
ÇETİNSOY Mustafa
ÇİlOGlU Mehmet
ÇİTÇİ M.Oğuz
DALAN Bedrettin
DEBENSASON Yusuf
DEMİRLİOGlU (Kutlu) Esin
DEMİRTEL Aysu
DEMİRTEL Erhan
DİKMEN Selçuk
DOGANÇAY (Demirer) Nesligül
DÖNMEZ İsmail Emin
DÜNDAR Zafer
ELGİN Ergun
ERDOGAN Ruhi
ERGENEKON Nuri
ERİKÇİ Cahit
ERTAN Uğur
ERTEM Güray
EYÜBOGlU Rüstem
FIRAT Serhat
GİRAY Metin
GÖREN Müfit
GÜLAN Özdemir
GÜLBAHAR Levent
GÜLSOY Serdar
İKİz Osman
İNCECİK Zafer
İZBUL Çetin
İZGÜL İsmet
KARABİBER Tahsin
KA.YACAN Nazmi
KINAYİGİT Ersen
KİBAROGlU Yavuz Selim
KÖROGlU Sibel

P.T.T. Genel Müdürü
Schneider A.Ş. Satış Müdürü
AKNET Bakım Direktörü
KONDAŞ
Ros A.Ş. Teknik Müdür
TRT Stüdyolar Daire Başkanı
Toledo-Baykon Yönetim Kurulu Başkanı
Yüksek Teknoloji Merkezi
EMPA
İNTER BşkYrd.
UNILEVER Bilgi İşlem Md.
AKNET Bakım Müdürü
PORS A.Ş. Genel Müdürü
Akçimento Elk.Bk.Müdürü
İstanbul Telefon Baş Müd.
SATKO Yön. Kurulu Başkanı
EXAR, (ABD)
Simko Otomasyon Müdürü
ERDEMİR Elektronik ve Hassas Aletler Md.Yrd,
Tesan Genel Müdürü
ERA Genel Müdürü
İstanbul Milletvekili
ELEKON Genel Müdürü
Fairchild Project Man. (ABD)
THY/Bim-Proje Yöneticisi
Bileşim A.Ş. Genel Koordinatör
Shindler Genel Müdürü
THY Hat Yönetimi Başkanı
Erdemir Elektronik ve Hassas Aletler Müdürü
Batı Anadolu Çimento Enerji Müdürü
Çağkor Elektrik
DEBANT A.Ş. Genel Müdürü
Head of Data Processing EURO CONTROL, BrükseL.
ERE A.Ş. Genel Md.
Barmek Holding Tek Planlama Koordinatörü
EMPA Genel Müdürü
Eyübooğlu Eğ. Kur.
Eczacıbaşı Teknik Müdürü
TEK Trafo Merkezi Daire Başkanı
EOC Genel Müdürü
Otis Genel Müdürü
Siemens-Simko UPS.DPT. Müdürü
Uransan Proje Koordinatörü
Eliop Genel Müdürü
Simko Direktör
TRT TV Daire Başkanı
EGES Genel Müdürü
EOC Yönetim Kurulu Başkanı
PTI İzmir Başmüdür Yardımcısı
TELETAŞ
ENTER Y.K. Başkanı
RAKS Pazarlama Müdürü

KUBİLA YAysun
KUBİLA Y T. Sarı
KUMCUOGLU Ali Sinan
KURTOGLU Mehmet
MAHİROGLU Fuat
MERCAN Aslan Alp
MİRABOGLU (Arlanoğlu) Serap
MÜFTÜOGLU Uğur
.
ORALLI Sinan
ÖKTER İsmail
ENEREN Semih
ÖZBUDAK Sina
ÖZDEMİR Cengiz
ÖZDEMİR Necati
ÖZDİL Hayrettin
ÖZER Ay ten
ÖZTÜRK Fevzi
PEKCAN (Kadaifçi) Ruhsar
SAYAR Alaattin
SEVEN Kazım
SOYSAL Nurdan
SÖZER Emin
SUÇSUZ Remzi
SUNGAR Gülümser Sarı
ŞARKAN Adnan
ŞENGÜL Ali Özkan
ŞENYÜREK Şefik
ŞİMŞEK Levent
TANER Haluk
TANRISEVER Ertürk
TEKALPAN Faruk
TEKELİ Vural
TEKİNEL Hüseyin
TEMİzEL Tarhan
TEPELİ Veli
TEZCAN Levent
TİTİz Tınaz
TOLOGLU Murat
TÜRDÜ Faik
ÜNAL Haluk
ÜNAL Selçuk
ÜNERDEM Tarık
YAMANTÜRK İdris
YANIK Haluk
YAZıCı Cem
YENEL Lütfi
YETİŞ Önder
YILDIZ Osman
YÜCEL Esen

Siemens-Simko Grup Müdürü
İnter Genel Müdür Yardımcısı
NETA Yönetim Kurulu Başkanı
HOBİM Genel Müdürü
Tetrapak Teknik Müdürü
EMKOL A.Ş. Genel Müdürü
NETAŞ Pazarlama ve Mühendislik Direktörü
İNCEKARALAR Genel Müdür Yardımcısı
SGS Teknik Müdür
EXAR (ABD)
ÖNEREN Sahibi
Simko Genel Müdür Yardımcısı
Aslan Çimento Genel Müdürü
ECOM Sahibi
HAYRETTİN ÖZDİL A.Ş. Sahibi
ESCORT Gn.Md. .
ELEKTROSAN A.Ş. Sahibi
Süperlit Genel Müdürü
Konut Asansörleri
EXAR (ABD)
Demirer Genel Müdürü
Toledo-Baykon
Genel Müdürü
İstanbul Çorap Koordinatörü
İstanbul Anadolu Yakası Telefon Baş Müd.
Şar Elektronik
Philips Fab. Müd.
Beko TekAr-Ge Müd.
NETAŞ, İnsan Kay. Müdürü
Ergin Elektrik Genel Müdürü
UCA İletişim San. Tic.A.Ş. yön.Kur.Bşk
Ekinciler Teknik Müdürü
TRT Genel Müdür Yardımcısı
TEKİNEL Elektrik Ltd.Şti. Genel Müdürü
ELSAN Sahibi
TRT2 Ölçü Bakım Müdürü
Honeywell End.Otomasyon
Müdürü
İstanbul Milletvekili
EAE Elektronik Genel Müdürü
Türkar Sahibi
Ros A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
FORS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
un (ABD) Teknik Müdür
Güriş Yönetim Kurulu Başkanı
EEC Genel Müdürü
REEL Müh. Sahibi
VESTEL Başkanı
tüBİTAK Enk Ü. Başkanı
EDS Ltd. Sahibi
TRT2 Teknik Müdür
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Anılar bölümünde, rahmetli hocalarımız için yayınlanmış olan yazılardan alıntılara,
emekli hocalarımızın anılarına ve ARI yıllıklarından çeşitli alıntılara ve fotoğraflara yer
verdik.

Burhan Hocamız
Kemal TAN
Temmıız - Ağııstos 1958 tarihli Elektrik Miilıendisliği Mecmııası'ndan alınmıştır.

Tevzzu, temiz kalplilik, herkese iyilik
etmek gibi insanlığın ne kadar iyi ve üstün
vasıfları varsa, bunların hepsini birden netsinde cem etmiş olarak tamyabildiğim pek az
insanlardan birisi de Burhan Hocamız idi. Oıııı
tamamiyle anlayabilmek için, o zeııuuılııt
Yüksek Mühendis Mektebi denilen Teknik
Üniversitenin 6 sene süren tahsil devresinin
kafi gelmediğini, seneler geçtikçe daha iyi anlenısktayım. Hayatta, profesörlük olmasa bile.
birçok büyıik mevkileri işgal eden küçük insanları tamdıkça ve bunlarla Hocayı mukzyese
etme fırsatını elde ettikçe, onun hergeçen giııı
biraz dah« yükseldiğini his etmenin engin zevkini tatmak, galiba Hocayı anlayanların en
büyıik mükafatı olmaktadır.
Dünyada pek
az fani, kendini
ıznıyıuılsuıtı nazar ve kalplerinde; karşılaşıl;111
hediseler, vakialar ve binbir çeşit gsileler tcsirile gün geçtikçe kıymetini yükseltecek, kendisine karşı duyulan hürmet, muhabbet ve hayranlık hislerini derinleştirecek tesir ve kıymete, zan
etmem ki Burhan Hoca kadar sahip olabilsin.
Biz talebeleri ondan neler öğrendiğimizi
diişiindiiğiuniiz zaman, ınıuıietit olarak belki hiçbir
şeyi hatırlayamıyorıız. Çünkü mübarek Hocamız hepimize ınüştik bir baba, mıınis bir arkadaş ve hayatta
daim tl kendisine dayanabileceğimiz sağlam bir mesnet olarak kendine has samimi etvarile bizlere:
"Evlatlarım ben Paris/te elektrik mühendisliği
tahsilimi yaparken ceryam mütenavip, o zamanki kitapların sonunda bir iki sahifelik apandiks halinde
idi. Olsebepten mütenavip ceryan hakkında sizlere
vercek pek bilgim yoktur. Amma bunları da size en

iyi öğretecek hocaları laboratııvarları ve her tiirliı
kitap ve risaleleri temin ederim ..." diye başladığı samimi ve ıniitevezi konıışmalarında, Cerysnı
mütenavibin 4 tel ile cetysnı miitemsdinitı ise iki tel
ile naklinin mümkün
bıılunduğıuıu, cetysnı
mütenavip ile kudret naklinde self ve kapasite gibi
binbir türlii dertleritı bulımmasına mukabil ceryetıı
mütemadide
bunların bulunmadığını
velhasıl
Hocamn Ceryetıı mütemadi dediği siitel akımın lehinde olan taraflarım tebarüz ettirerek alternatif
akımdan bu kadarcık olsun hıncını almak ciiıetitıe
gitmeyi de ihmal etmezdi.
Siirel akımın çok iyi bildiği kanımları ile bize
bütün alternatif akım bediseletitıi, bilhassa yı/ksek ri-
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yaziyenin elekttiğe tatbikinde pek tabii bir hadise
imiş hatta yazı yazıyormuş gibi hareket ederek en
muğlak denklemleri çözmesi ve siirel akım makineleri ile, kendisinin çok sevdiği bir deyimle,
meziir elektrik hakkmda bizlere verdiği hiçte
azımsanmayacak bilgiler bir tersi« bırakılırsa, bunlardan çok daha miihim ve belkide hiçbir
Üniversitede öğretilemeyen ve Burhan Hocamızm
şahsı ile kaim bulunan bir çok şeyler öğretmiştir.
O, bizlere insan olmayı, nefse itimadı, fazileti,
memleket sevgisini, memleket sevgisini, miitevazi ve
feragatkar olmayı ve fakat asla köleliği kabul etmemeyi, miikemtnel bir ıniıtebbi, emsalsiz bir pedagog olarak ôğretnıesini bilmiştir. Her birimiz kabiliyetimiz nisbetinde insuılığm bu iyi hasletlerinden
neler elde edebiimiş isek bunun biiyiik payım
Hocaımza borçluyuz.
Ondan hiç korkmaz her derdimizi kolayca
açabilirdik. Kendisini miişfik bir baba gibi sever,
sayar, itaat ederdik. Ciissesi ile ıııiuusebeti bulumayan hassas ve rakik kalbinin kırılmasmdan en
çok korkardık. Bir çok hocalarım için his ettiğim
halde, biitim Miihendis Mektebi hayatımda, yalmz bir
bayram giinii Burhan Hocuıııtı Boğaziçindeki evine
giderek onun miibarek ellerinden öpmeye cesaret
edebildim dersem, otııuı bizlere ne kadar yakm bulunduğunu daha miişahhas ifade etmiş olurum.
Kendisine has yumuşak ve birazda gevrek sesiyle, yine kendisine has bir tabiri olan "Uğlum!..."
diye söze başlar ve mesela elektrik miihendisliğini
"bu meslek ne oldurur ve ne de öldiiriir" diye
verdiği nasihatlar ile bizlere hayatta çok ileri şeyleri
beklememeye ve karşılaşacağımız hayatm, kendisince malum olan, binbir cilvelerinden bedbinliğe
diişmememize elinden geldiği kadar gayret ederdi.
Hayvanlardan en çok sevdiği at olduğundan
adeta elektrik ölçiisiiniin kilovat yerine beygir
olmadığma esef ederdi. Biitiin misallerini de ne
yapar ne eder at iizerine verirdi. Mesela tiirbinle atm
miinasebetini diişiinmek kolayolmamakla beraber
Hoca birçok cahil ustalarm tiitbin regiilatörlerini sev-

mediklerini, illada el ile idare etmek merakmdan bulunduklarım ve bu suretle fenni reglaj yerine kendi
göniillerine göre reglaj yapmayı tercih ederek turbin
regiilatöriinii tahrik eden kayışı attıklarım ve binnetice tiirbinin ambalmamna sebep olduklarım
söyler ve bunun "tıpkı atm yularım başma atmaktan
ve onun öniine geleni tekmeliyerek koşmaya
başlamasmdan farkı yoktur" diye izah ederdi. Blekttiğitı hayvanlarm öliimiine daha kolay sebep
olduğunu söylerken, daha aşağı gerilim de ölen hayvanları söylemez "mesela at 30 volt da öliir."
dediğini Hocayı tamyan birçok arkadaşlarımız bilirler.
Kendisi devrinin biricik elektrik miihendisi bulunması ve Dolmabahçe sarayma bile bir hayli hadiseli olarak daimi ceryanlı ilk defa elektrik verme
işini bile bizzat yapmış olması itibstile, o devirdeki
her elektrik kaza, arıza ve hadiselerine, ya elılivukut;
miidakkik veya miitehassıs sıfatlarıyla vakıf olmuş
bulunması, ona bitmez tiikenmez hoş ve nahoş elektrik hadiselerin misallerini kazandırmıştı. Bunları yerleri geldikçe tatlı, tatlı anlatır ve ibret almamızı temine çalışırdı.
Teknik Üniversite Burhan Hocamn öliimii ile,
memleketimizin elektrik tarihini ve insanlık idealinin
emsalsiz miitevazi ve miişfik simasım kaybetmekle telafisi imkansız bir iizıuıtii duyduğu gibi, onun biz talebeleri kalplerimizden birer parçamn kopanlarak
toprağa verilmesi gibi bir boşluğu daima acı acı his
edeceğiz.
Tanrıdan rahmet dilediğimiz ve onun iistiin insanlık vssıilerıtıı, ruhlarımızı aydm tutacak bir
meşale gibi daima yad ederek ruhunu şad etmek istediğimiz, Burhan Hocamızı bir kere daha hatırlamak
ve anmak için kaleme alman şu birkaç satır yazımn
otıntı pek az da olsa anlatılmasma kifayet etmeyeceğini biliyorum. Ancak bu aczim Hocayı sevenlerin tevazularma sığımrak itiraf ederken; hepimizle beraber olan merhumun ruhu şad olması için
ona layık insanlar olmaya çalışmamızı teklif ediyorum.
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M. Santur'un 30. Hizmet Yılı Töreninde
Yapmış Olduğu Konuşma

Cumhurbeşkum
lııöııü, Rektör
T. Tuyluıı ve
M. Suntur

Sayın Rektör, değerli öğretim üyeleri, muhterem mesIektaşlarım, seçkin misafirler, çok sevgili öğrenciler, başta
sayın Rektör olmak üzere bu töreni hazırlayanlara en samimi
teşekkürlerimi sunmak isterim. Zahmet edip bu törene iştirak
etme lütfunda bulunan meslekdaş, misafir ve öğrencilerime de
minnet duygularımı ifade eder, bana gösterilen sıcak alakadan
ve naçiz şahsım hakkında söylenen güzel sözlerden dolayı son
derece mütehassis olduğumu arzederim. Ayrıca mütevazi ve iddiasız hizmetlerimi müsahama ile müsait bir ışık altında
değerlendiren Fakülte arkadaşım ve dostum Ord.Prof. Karafakıoğlu'na huzurunuzda şükranlarımı iblağ etmek isterim.
Kendileri daha otuz sene birlikte çalışmayı teklif ediyorlar. Bu
teklifi ile ufak bir fıkrayı nakletmek isterim:
Papalardan birinin sekseninci yıldôniunii kııtlanıyormıış.
Ksrdıiullerdcn biri kendisine bir o kadar daha yaşamasını temenni etmiş. Bıınıın üzerine Ktutlins! "Allahın insyetuıe niçin
hudut çekmek istiyorsıın" demiş.
Bu günü idrak edebilmiş olmak ve iltifatlarınıza nail
olmak şüphe yok ki büyük bir mazhariyettir. Bu sebeple heyecan ve sevinç duymamam mümkün değildir. Fakat bu sevince
biraz da hüzün karışmaktadır. Otuz sene evvel benimle birlikte
yan yana akademik karlyere atılan fakat bu günü göremeyerek

aramızdan ayrılan birçok değerli meslek arkadaşlarımın aziz
hatırasını şu anda yadetmemek kabil değildir. Ne yazık ki kader
bu günü onlarla birlikte kutlamama müsaade etmemiştir. Bu sebepten dolayı teessürüm derindir.
Meslek hayatına yeni atılan bir genç önündeki otuz seneye baktığı zaman bu müddeti çok uzun görür. Bitebileceğine
pek inanmaz. Halbuki bu seneleri arkada bıraktıktan sonra geriye bir nazar atınca, geçen müddet hiç de o kadar uzun gelmez.
Hatta bu müddetin ne kadar çabuk geçtiğine şaşar. Gelecekteki
zamanla geçmişteki zaman bir çeşit izafiyete tabidir. Uzunluğu
bakan gözün hangi yönde baktığına göre değişik görünür. Fakat
mahdut olan insan ömründe, arkada kalan senelerin sayısı
kabarınca, ilerideki zamanın da hakikatte olduğundan uzun gelebileceğini hatırlayarak bugünkü gibi bir fırsat verilince,
geçmiş seneleri n muhasebesini yapmak adeta kaçınılmaz bir zaruret haline geliyor. Geride bırakmış olduğum otuz sene şahsım
bakımından birçok tatlı ve acı hatıralarla doludur. Bazı
başarılar birçok da başarısızlıklar saymak kabildir. Ben bugün
huzurunuzda bunların tadadını yapmak istemiyorum. Kendi mazimden ziyade, otuz senedir gayretlerimi hizmetine vakfetmiş
olduğum ve hepimizin müstesna sevgi bağları ile bağlı bulunduğumuz bu ilim müessesesinin, bu müddet zarfında

B. Kara/iıkıoğ/u

ve M. Suııtur

gözlerimin önünde geçirmiş olduğu gelişme safhalarına temas
etmeyi daha faydalı buluyorum.
ı933 senesinde
Mühendis
Mektebinin
Fizik laboratuvanna
kemençenin verdiği sesler üzerinde araştırma yapmak üzere intisap ettiğim zaman okulda inşaat ve Mimarlık
olmak üzere iki şube vardı. Talebe sayısı 300 civarında, işgal
ettiği hacim şimdiki Gümüşsuyu binasının dörtte biri kadar, laboratuvar
sayısı 4, öğretim
üyesi sayısı 30. memur ve
nıüstahdem sayısı da 15-20 kadardı. Birkaç bin eski kitap ihtiva
eden tek kütüphanesinin
kapısı mühürlü idi. Gençler arasında
okula karşı fazla rağbct yoktu. Çünkü ağır ve meşakkatli olan
mühendislik mesleği fazla bir kazanç temin etmiyordu. Bu sebeple okul ancak mecburi hizmet ınukabili burs vererek öğrenci
temin edebiliyordu. Bu mütevazi şartlara rağmen okul, sayıları
az da olsa bilgileri sağlam temellere dayanan mühendis ve mimarlar yctiştirip yurdun her köşesine imar görevini yapmak
üzere gönderiyordu. Tahsil müdderi altı sene idi. Bunun ilk üçü
matematik, fizik, mekanik, kimya, resim gibi temel bilgilere hasredilir, ikinci üç senede ise meslek öğrenimi yapılırdı. Temel
bilgilere çok önem verilir, talebenin bu disiplinlerde kuvvetli
yetişmesine
bilhassa dikkat edilirdi. ilk devreyi tam olarak
başaramayan
öğrenci, hiçbir suretle ikinci devreye geçmezdi.
Tatbik edilen sistem sınıf sistemi idi. Sene sonu ve bütünleme
imtihanlarını
geçemeyen öğrenciler, bir dersten kalmış olsalar
dahi, sınıfı tekrarlarlardı.
Ayrıca sınıf geçmek için her dersten
geçmiş olmak kafi gelmezdi; belirli bir ortalamayı tutturmak da
şarttı. Bir de bü tün tahsil süresince birisi birinci devre, ikincisi

de ikinci devrede olmak üzere
ancak iki defa sınıf tekrarlamak
mümkündü. Bu sebeple altı senelik tahsil süresinde sekiz seneden fazla ınekıepde
kalmak
mümkün değildi. Bu süre içinde
tahsilini
bitirenıeyerek
öğrenimini yarıda bırakmak
mecburiyetinde
kalan öğrenciler az
değildi. Bunları dinleyen genç
öğrenciler, orta çağııı engizisyon
devrini
anlatıyorum
sanmasınlar.
Halen
bu salonda
aramızda bu devri yaşamış ve
bütün
engelleri
sağ
salim
aşmaya
nıuvaffak
olmuş
ve
memleket hizmetinde daha uzun
seneler
çalışacak
olan birçok
eski
mezun
bulunmaktadır.
Yüksek Mühendis
mektebinin
kısa bir zaman sonra, teknik eleman
ihtiyacı
artmış
ve
dolayısıyla pek rağbette olmayan
mühendislik
mesleğinin
toplunıumuzdaki
maddi ve manevi
itibarı süratle yükselmeye başlamıştır. Evvelce ancak burs vermek suretiyle güçlükle talebe bulmak kabilken, kendi hesabına
okuyarak mühendis olmak isteyenlerin
sayısı birden bire o
kadar çoğalınıştır ki mevcut imkanlarla isteklere cevap vermek
güçleşmiştir.
ı935 senesinde askerlik görevimi ikmal ederek avdet
ettiğim zaman İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine bağlı bulunan Elektromekanik
şubesinin Yüksek Mühendis Mektebine
nakledilmiş
olduğunu, ayrıca bir de PTI' şubesinin açılmış
olduğunu gördüm. Mektebe kabul edilen talebe sayısı da gittikçe artıyordu. Mektep böylece gerek mevcut sayısı gerek
yetiştirdiği eleman çeşidi bakımından
genişlemeye başlamıştı.
Bu genişleme devamlı olmakla beraber ı941 senesine kadar
harp dolayısıyla pek hızlı olarr-amıştır. Asıl gelişme okulun 1944
senesinde
Üniversite olarak ıeniden teşkilatlandırılması
ve
1946'da muhtar bir mü esr ~ haline gelmesinden
sonraki senelere tesadüf eder. Bu inkişaf el'an hızını kaybetmiş değildir
Daha bu sene yeni bir Fakültenin,
Kimya Mühendisliği
Fakültesinin
açılması ile memleket
ihtiyaçlarını
karşılama
yönünde büyük bir adım daha atılmıştır. Bugün Üniversitemiz
altı fakültesi, teknik okulu, birçok enstitüsü ve merkezleri ile
çeşitli ihtisas kollarında teknik eleman yetiştirmektedir.
Talebe
sayısı onbeş kat artarak 5000'e yaklaşmıştır.
Üniversitenin
kürsü, enstitü, laboratuvar ve dershaneleri restore ve tevsi edilmiş olan Gümüşsuyu, Taşkışla ve Maçka binaları gibi abidevi
büyük binalardan, irili ufaklı birçok diğer binalara taşmaktadır.
Her sene milyonlarca liralık yeni inşaat yaptınldığı halde ih-
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ncsrivatı ihtiva eden kitap cilıleri ilc dünyanın
bilim hazinelerini çatımızın altına toplamış ve
!ıer öğrenmek isteyenin istifadelerine
arzetmiş
bulunmaktadır.
Ilmi neşriyat bakımından
da
küçümsenmeyecek
terakkiler
kaydedilmiştir.
1933 de mevcut 30-40 ckserisi taş basması
ders kitabı varken, bunların sayısı bugün her
Iakültede ıOQIleri bulmaktadır.
Ayrıca gerek
dilimizde gerekse yabancı dilde yayınlanan
dergi, monografi, broşürlerlc bilim ve tekniğin
en son gelişmeleri memleket içinde yayıldığı
gibi,
Üniversitemizde
yapılan
orijinal
calışmalar ilim dünyasının bilgisine kendi dilleri ile arzedilmektedir.
Otuz sene evvel
birkaçı aşmayan idareci ve müstahdeınlerin
sayısı da göze çarpacak
şekilde artmıştır.
Halen Üniversitemizin
muhtelif
tesislerinde
çalışan idareci, memur, teknisyen,
usta, laborant ve müstahdernlerin
sayısı ıQQQli bulmaktadır. Özetlemeye çalıştığım bütün bu muazzam gelişmeler
neticesinde
müessesemiz
sadece inşaatçı yetiştiren
küçük bir meslek
ıııektebinden
tekniğin belli başlı bütün kollarını ihtiva eden ve dünyadaki hemcinslerinin
vanında yer almış olan büyük bir üniversite
haline gelmiştir. Bu istihaleyi içinde yaşayarak
izlemek bana nasip oldu. Üniversitemize
bu
süratli> inkişaf safhasında
hizmet edebilmiş
olmayı büyük bir mazhariyet
sayarım. Son
otuz sene içinde her yönden ilerlemelerin
ve
alınan yolun göze çarpar mahiyette ve iftihar
verici olmasına rağmen başarılması
gereken
daha pek çok işler vardır. Önümüzdeki
senelerde daha genç nesiller tarafından çözüme
bağlanmak
üzere bekleyen
eski, yeni çok
sayıda önemli problemler
mevcuttur.
Bunlardan uzun senelerden
beri çare arandığı
halde
tatmin
edici
bir
şekilde
sonuçlandırılamayan
bir
ikisini
burada
hatırlatmaktan
kendimi alaınıyorum.
Kitaplıklarımız
dünyada neşredilen
en
yeni teknik dergiler ve kitaplarla mücehhez oldukları halde
öğrencilerimiz
bunlardan
yeter
derecede
faydalananıarnaktadırlar.
Bunun
sebebi
öğrencilerimizin
bir
çoğunun dil bilgisinin zayıf oluşudur. Bir teknik elemanın bilgisini artırabilmesi,
gelişmeleri adım adım takip edebilmesi ve
kısa zamanda
körleşmekten
korunabilmesi
için dilimize
çevrilmesi mümkün olmayan geniş dünya literatürünü
okuyabilmesi şarttır. Bunun içinde yeterli dil bilgisine sahip olması
lazımdır. Öğrencileruüiz daha üniversiteye
girerken yeterli dil
bilgisi ile mücehhez olduklan.takdirde, daha ilk andan itibaren
kitaplıklanmızda
yatan zengin bilim hazinelerine
direkt olarak
1
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tiyaç zor karşılanmaktadır.
Mevcut laboratuvar
ve atölye
sayısını tam olarak söyleyecek durumda değilim. Fakat ıOü'e
yaklaştığını söylersem mübalağa etmiş olmam sanırım. Bu laboratuvar
ve atölyelerdc
öğrencilere
1933 de yok denecek
kadar olan pratik tatbikat yaptırıldığı gibi çeşitli araştırma ve
geliştirme faaliyetlerine
de yer verilmektedir.
Evvelce hiç mevcut olmayan enstitülerde
memleketin
teknik problemlerine
cevap
bulunmaya
çalışılmaktadır.
Üniversitemiz
kitap
bakımındanda
da çok zenginleşmiştir.
Halen bir merkez kitaplığından başka, Fakülte ve Enstitü kitaplıklan vardır. Sayısız
teknik tebliğ konuşmaları
ve yüzbinleri
bulan ve en yeni
1
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erişcbilirler. Merak saiki ile, şahsi teşebbüslc edinilen bilgiler
en iyi sinen bilgilerdir. Daha üniversite sıralarında iken kendi
başına ilkel kaynaklardan bilgi çekmeye alışan bir genç
mühendis, meslek hayatına atıldıktan sonra da karşılaştığı problemleri çözmekte güçlük çekmeyeceği gibi, devamlı olarak
gelişen ve bu yüzden teknik aleminin yeniliklerine de ayak uydurmak imkanını bulur. Diğer taraftan bilgi kaynağı olarak
yalnız öğretim üyelerine bel bağlamayan, uyanık ve meraklı
genç öğrencilerle dolan üniversitenin bilim havası da elektriklenir, yeni fikirlerin doğmasına daha müsait, dinamik bir karakter alır. Bu sebepledir ki üniversiteye ayak atan öğrencilerin
matematik veya fizik bilgileri ile mücehhez olmaları nasıl isteniyorsa, kuvvetli olarak yetişmeleri bakımından en kudretli
bir alet olan temel yabancı dil bilgileri ile de techiz edilmiş olmaları sağlanmalıdır. Kesin olan bu probleme bir çözüm bulunduğu anda Üniversitemiz ileriye doğru büyük bir adım atmış
olacaktır.
Bir sıralama imtihanımı tabii tutulmalarına rağmen
Üniversitemize
kabul
edilen
öğrencilerden
birçoğu
yetişmelerinin zayıf oluşundan Fakültelerimizin yüklü olan programlarını ezihneden kaldırabilecek kuvvette değillerdir. Bu gibi
öğrenciler tahsillerini normal beş senelik süre içinde bitiremeyip
altı, yedi sene, hatta daha uzun bir zamana muhtaç olmaktadırlar. Sonunda da ancak güç bela mezun olabilmektedirler. Ilk sömestrelerde biriken bu öğrenciler
üniversiteye ve toplumumuza yük oldukları gibi, öğrenim scviyesine de tesir etınekte ayrıca kendileri de ızdırap
çekmektedirler. Bu gibilerinin birçoğu ellerinde olmayan se-

beplerden dolayı kafi derecede hazırlanma imkanını
bularnadan üniversiteye girmeleri yüzünden bu duruma
düşmektedirler.
Bu gibilerine daha başlangıçta eksiklerini tamamlamak fırsatı
verilirse, zayıf olan temel
bilgilerini takviye ettikten
sonra normal öğrenim programını müşkül duruma
düşmeden daha rahat ve kolaylıkla başarmaları mümkün olur. Bu sayede zayıf
öğrencilerin hem daha kısa
zamanda hem de daha ehilli
olarak yetişmeleri sağlanabilir.
Ayrıca
bütün
üniversite
öğrenim
seviyesinin yükselmesine de
yardım edilmiş olur.
Son olarak Üniversitemizin teşkilatında kanaatimce eksik kalan bir hususa temas etmek istiyorum. Üniversitemizde tekniğin esas bilimierinden her biri muhtar bir Fakülte tarafından temsil
edilmiştir. Her Fakülte kendi sahası içinde çalışan mücavir ihtisas kolları ihtiva etmektedir. Fakülteye bağlı Kürsüler
çalışmalarını bu ihtisas kollarına bağlı yakın disiplinlere hasrederler. Bu itibarla bir Fakülte içindeki muhtelif Kürsüler birbirlerine oldukça yakın teknik konularla meşgulolurlar. Buna
tek istisna Matematik ve Fizik Kürsüleridir. Üniversitemizde Matematik ve Fizik Kürsüleri muhtelif Fakültelere serpiştirilmiş durumdadır. Çalışmalarını bütün mühendisliğin temelini teşkil
eden bu ana disipliniere hasretmiş olan Kürsüler, bağlı bulundukları Fakültenin diğer teknik Kürsüleri arasında gerektiği
şekilde gelişememekte, birer yardımcı Kürsü olmaktan ileri gidememektedirler. Bunların genişliğine ve derinliğine inkişaf
edebilmeleri için, benzer diğer dünya üniversitelerinde olduğu
gibi ayrı bir Fakülte içinde birleştirilmeleri lazımdır. Ayrı bir
Fakültede bu Kürsülerin yanında yeni Kürsülere de yer verilerek ana disiplinlerin Üniversitemiz içerisinde daha faal ve feyizli bir hale gelıneleri sağlanabilir. Üniversitemizin ana disiplinlerinin bu suretle takviyesi, bütün Fakültelerin ilim
bakımından daha sağlam temellere dayanmalarını ve daha dengeli bir şekilde gelişmelerini temin eder.
Sözlerime burada nihayet verirken, geçen otuz sene
zarfında ve bugün şahsıma karşı her vesile ile gösterilen samimi destek, itimat ve sıcak yakınlık dolayısıyla içten gelen
teşekkürlerimi, minnetlerimi sunarım. Hepinizi sevgi ile selamlarım.

Elektrik Mühendisliğinde Gelişmeler
Prof.Dr. Tarık ÖZKER
Elektrik Fakültesi, 1973 Cumhuriyetin 50.nci İTÜ'nün 200.yıldönümü kitabından alınmıştır.

Tarık Hoca ders anlatıyor ...

Elektrik Mühendisliği ile ilgili çeşitli sorunların kavranmasını sağlamak amacı ile, dikkatimizi uygarlığın
gelişmesine, mühendisliğin çağlar boyunca yaptığı etkiye ve
bu etki sonucu sağlanan gelişmelere yönelmek yerinde olur.
Mühendislik, çok eski zamanlara kadar uzanır.
insanların varlıklarını sürdürmek ve daha iyi yaşamak üzere
doğadan
yararlanmak
için
gösterdikleri
çabalara
mühendislik zorunlu ve etkili olmuştur.

Günümüzde mühendisliği, "insanoğlunun mutluluğu
ve iyiliği için doğa güçleri ile çeşitli malzemeden ekonomik
olarak
yararlanmayı
sağlıyacak
yolların
bulunup
geliştirilmesinde öğrenim ve tecrübe ile edinilen matematik
ve fiziksel nitelikten bilginin kullanıldığı meslek" diye
tanımlarız.
Birçok kimseye göre mühendislik bir sanattır, kul-

lanılması da beceri; yararlı,
ekonomik
sonuçlar
almak
üzere bilimsel ilkelerin kullanılması yetenek ister.
Mühendisler bugün insanların yaşama düzeylerini
yükseltmek üzere daha yeni,
daha
ucuz
yollar
aramaktadırlar,
bu
amaçla
çalışmalarını başlıca şu alanlarda yürütürler:
1- Temel ve uygulamalı
araştırmalar,
2- Geliştirme çalışmaları,
3- Mühendislik hizmetleri,
Bu çalışmalar, özellikle
matematik
ve fizik alanlarında sağlam bir öğrenim
gerektirir.
Üniversite öğrenimi temeldir.

Mühendisler, bilim de elde edilen sonuçları yararlı
şeylerin üretimi, dönüşümü ile ilgili işleri ve hizmetleri yerine getirmişlerdir.
Bu yüzden, mühendislik öğretiminde, her öğrencinin
yaratıcı ve yapıcı gücünün geliştirilmesi gerekir. Bunun için
mühendislik eğitimi bir yandan belli bilgilerin öğretilmesine,
bir yandan da temel ve uygulamalı bilgi alanlarından daha
geniş ufuklara açılma olanağı sağlayan araştırmalara
dayanır.
Hergün ortaya yeni kavramlar çıktığından ve yeni
gelişmeler olduğundan eğitim sadece, şimdiki sorunların
çözümlenmesine
dayanmamalı,
yapılan
işlerin
iyice
anlaşılmasını sağlamalı, geleceğe açık olmalıdır.
Elektrik Mühendisliğinde
insanların
erişmek istedikleri iki temel amaç gerçeklenir: Bunlardan biri haberleşmedir. insanlarla insanlar arasında, insanlarla ma-

rnek te dir.
Bu alanlarda meslek
edinmek
ıçın
elektrik
mühendisliği
öğrencilerinin
matematik, fizik, kimya, mekanik, elektrik, termodinamik
gibi temel bilimlerde bilimsel
düşüneeye uygun yetişmeleri
gerekir.

Elektrik
mühendisliğinde
lisans
sorırası
öğrenimde amaç, öğrencilerin
bilirnde
ve mühendislikte
temel ilkelere derinlemesine
inmelerini
ve yeni henüz
çözülmemiş
sorunlara
eğilmelerini sağlamaktır.

M. ÜLGÜR, T. ÖZKER ve N. ÖZDAŞ, 1967

kineler arasında, makinelerle
makineler arasında haberleşme, Haberin (enformasyonun) işlenmesi ve iletilmesi.
Radar, radyo, telefon, ölçme, elektronik kompüter ve kontrol konuları genelolarak
bu haberin (enformasyonun)
işlenmesi ve iletilmesi alanına girerler.

Elektrik mühendisliği, denel bilim yönteminin kullanılmasına iyi bir örnektir. Uygulamalı bilimlere bugün
mühendislik bilimleri de demekteyiz. Mühendislik bilimierinden, mühendislik sorunlarının çözülmesinde, bilimsel yöntemle birlikte soyut teorilerin uygulanması
anlaşılır. Bu tanım uyarınca elektrik mühendisliği, elektrik
ve magnetizmaya ilişkin bilgilerin, malzeme ile doğa kanunlarının insanların yararına kullanıldığı meslektir.

İkinci amaç, insanların kasları yerine makinelerin kullanılmasıdır. Büyük dev motorlar, makineler ve endüstri
çarklarını döndüren bize ısı ve ışık veren enerji sistemleri
ve bu enerjinin işlenmesi, iletimi ve kontrolü bu alana gir-

Elektrik Tesisleri Disiplininin Gelişmesi
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM

ben de Elektrik Fakültesi'ne
katılarak,
başlangıçta
aynı
kürsünün
Elektrik Makineleri
bölümünde asistan olarak görev
aldım ve kürsümüzün
şefi
Prof.Fuat Külünk'ün
Elektrik Tesisleri derslerini takip etmek
fırsatını buldum.
Prof.Fuat Külünk 1951
yılının başlarında müessif bir
kaza sonucunda vefat etti. Bunun
üzerine, aynı kürsünün Elektrik
Makineleri bölümünde doçent
olarak görev yapmakta olan
Prof.Dr.Turgut Boduroğlu, Elektrik Makineleri ve Tesisleri
Kürsüsünün şefliğine getirildi.
So/dan; İ.

Prof.Fuat
Külünk'ün
vefatından sonra Elektrik Tesisleri dersleri, bir süre Doç.Moiz
Eskenazi tarafından verildi. Bu arada evvelce Yüksek Mühendis
Mektebinde Elektromekanik Bölümünde görev yapmış olan
Ord.Prof.Franz Doppler, Viyana Teknik Üniversitesinden,
Fakü1temizde Elektrik Tesisleri dersini vermek üzere davet edildi. Ord.Prof.Dr.F.Doppler, Fakü1temizde derslerini Almanca olarak verdiğinden,
bu dersleri
tercüme etmek üzere
görevlendirildim.

ıuso, M. ESKENAZi, ıLI. iNAN. ıLI. BAYRAM. ı: çtı YLI, N. TARKAN, V. AYGEN ve asistan/ar

Elektrik Tesisleri, Elektrik Mühendisliği konusunda okutulan birçok disiplinlerin sentezi ile meydana gelen bir SiSTEM
dersi olup, teorik esaslara dayanan ve daha ziyade pratik uygulamaya yönelik bir meslek dalını oluşturur. Esas itibarı ile
enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı konularını kapsayan Elektrik
Tesisleri, teknolojik üretimin temel elemanını teşkil eder. Bu
konular sanayi kuruluşlarının ayrılmaz bir parçası olduğu için,
gelişmekte olan topluluklarda büyük önem taşır. 1945 yılında
üniversite reformu yapılıp Elektrik Fakültesi kurulduktan sonra,
Elektrik Tesisleri dersi, fakültenin kurucularından olan rahmetli
Prof.Fuat Külünk tarafından verilmiştir. Bu dersin müfredat
programı, mühendislik öğrenimini yaptığı Zürich-Federal POlitenik Üniversitesi'nde okutulan sisteme uygun olarak
Prof.Fuat Külünk tarafından hazırlanmış ve geliştirilmiştir. O tarihlerde Prof.Fuat Külünk, Elektrik Makineleri, Elektrik Tesisleri, Yüksek Gerilim Tekniği, Aydınlatma ve iç Tesisat gibi
çeşitli konuları bir araya toplayan "Elektrik Makineleri ve Tesisleri Kürsüsü"nü yönetmiştir. Bu kürsünün Elektrik Tesisleri
bölümünde Prof.izzet Gönenç, Prof.Moiz Eskenazi, rahmetli
Prof.Mehmet inan, Prof.Dr.Muzaffer Özkaya ve Y.Müh.Şahin
Ayanlar. asistan olarak görev yapmışlardır. 1948 yılı başında

1952 Yaz Yarı yılında Tesisler dersinin santraller kısmını
verdikten sonra, sömestre tatilini ailesinin yanında geçirmek
üzere
1953 yılı Şubat ayında Avusturya'ya
giden
Ord.Prof.Dr.F.Doppler, kısa bir süre sonra hastalanarak Viyana'da vefat etti. Bu arada Elektrik Makineleri ve Tesisleri konusunda doçentlik tezimi vererek 1950 yılı sonunda doçent
oldum ve 1953 tarihinden itibaren Elektrik Tesisleri dersini vermekle görevlendirildim.
1953 Yaz yarı yılında Stuttgart Teknik Üniversitesi,
Elektrik Fakültesinde Elektrik Tesisleri Kürsüsü şefi olan
kıymetli hocam Prof.Dr.A.Leonhard, Üniversitemiz tarafından
kabul edildi. Bu daveti kabul eden kıymetli bilim adamı,
Fakültemizde 1953-1954 yıllarında çeşitli dersler yanında
Elektrik Tesisleri dersini vermiştir. Prof.Dr.A.Leonhard,

Fakültemizde uygulanan ders müfredatını geliştirerek daha
güncel hale getirmiştir. Almanca olarak verilen bu ders,
tarafımdan tercüme edilmiştir. Bir yıl kadar süren yoğun bir
çalışma, hem bizler için ve hem de öğrencilerimiz için çok yararlı olmuştur. Evvela 1967 yılında ve ikinci olarak 19731974 öğretim yılında, Darmstadt Teknik Üniversitesi, Elektrik
Fakültesi Elektrik Tesisleri Kürsüsü şefi Prof.Dr.G.Hosemann,
Kürsürnüzde
çeşitli konularda ders vermek, konferans ve seminer düzenlemek üzere Üniversitemiz tarafından davet edildi. Bu davetleri
kabul eden kıymetli meslektaşım
Prof.Or.G.Hosemann
ile
çok
verimli
bir
işbirliği
gerçekleştirildi. Özellikle Elektrik Tesisleri dersinin müfredat
programı genişletilerek modernleştiriidi.
Dersler, adı geçen öğretim üyesi tarafından Almanca olarak verildiği için, bu dersin Türkçe'ye tercümesi tarafımdan
yapıldı. Bu ana dersin dışında, "Koruma Tekniği" adı altında
çok modern ve yararlı bir yardımcı dersin müfredatı
müştereken hazırlandı ve bu ders 1973 yaz yarıyılında
ProfDr.G.Hosemann tarafından verildi.
Bununla beraber şahsi araştırmalar ve çalışmalar sayesinde Elektrik Tesisleri disiplininin içeriği sürekli olarak yenilenmiş ve modern bilgilerle donatılarak güncel ihtiyaçları
karşılayacak seviyede tutulmasına gayret edilmiştir. Bu konuda
Üniversitemizin sağladığı imkanlardan da geniş ölçüde yararlanılmıştır. Uzun ve kısa vadeli olarak yabancı memleketlerde bilgi ve görgümüzü
artırmak için yapılan
görevlendirmelerde değişik üniversitelerde ve tanınmış sanayi
kuruluşlarında çalışmalar yapmak fırsatı bulunmuştur.
Kürsürnüzün
kıymetli elemanlarından
Prof.Mehmet
İnan'ı maalesef Şubat 1987'de kaybettik. Yaklaşık 40 yıl
kadar aynı Kürsüde ve aynı Anabilim Dalında daima ahenkli
ve verimli bir işbirliği yaptığımız değerli bilim adamı
kıymetli
meslektaşım
Prof.Mehmet
İnan'ın
yukarıda
açıklanan Kürsü faaliyetlerine çok olumlu ve yararlı katkıları
olmuştur; O'nun aziz hatırasını burada yadetmek benim için
zevkli bir borçtur.
Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı'nda halen okutulan ve
iki sömestre süren Elektrik Tesisleri dersine bağlı olarak birer
sömestrelik "Elektrik Tesisleri Laboratuvarı" ve "Elektrik Tesisleri Projesi" yaptınlmaktadır. Bunun dışında, her biri birer
sömestrelik olmak üzere "Elektrik Tesislerinde Güvenlik",
"Elektrik Ekonomisi" ve "Koruma Tekniği" gibi paket dersleri
de okutulmaktadır.
Bütün bu derslerin içerikleri her yıl gözden geçirilerek,
tekniğin gelişmesine ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek en
yüksek düzeyde tutulmalarırıa gayret edilir.

Elektrik Tesisleri disiplini içinde gelişen başka önemli
bilim dalı da "Aydınlatma ve İç Testsar'dır.
Elektrik Mühendisliği Bölümünün Fakülte haline getirildiği 1944-1945 yıllarında, Elektrik Tesisleri ve Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü Şefi ve Fakülte Dekanı Prof.Fuat Külünk,
o zaman asistan statüsünde bulunan Y.Müh.Moiz Eskenazi'yi
Elektrik Tesisleri dersi içerisinde Aydınlatma ve İç Tesisat isimli
2 saatlik bir ders vermek üzere görevlendirmiştir. Bu ders, zamanla, Aydınlatma Laboratuvarı ve İç Tesisat Projesi ile
geliştirilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında memleketimizde de
yapılaşmanın gelişmesi ile, aydınlatma Tekniği ve İç Tesisat
konusu büyük bir ihtiyacı karşılamış ve büyük rağbct
görmüştür.
1956 yılından itibaren Elektrik Makineleri ve Tesisleri
Kürsüsünde asistan olarak görev yapan Y.Müh.Mete Sanver'in
Aydınlatma Laboratuvarının kurulmasında ve çalıştırılmasında,
İç Tesisat projesi dersinin yapılmasında büyük emeği
geçmiştir.Gelecek yıllarda Aydınlatma konusunda kendisinden
büyük hizmetler beklenen Mete Sanver, 1972 yılında elim bir
trafik kazasında yaşamını kaybetmiştir. Burada Mete Sanver'in
aziz hatırasını yad etmek, bizim için zevkli bir görevdir. Elektrik
Tesislerine bağlı Aydınlatma bölümü, uzun yıllar Prof.Moiz Eskenazi tarafından
yönetilmiştir.
1964 yılında Elektrik
Fakültesinde büyük kürsülerin bölünmesi ile "Elektrik Tesisleri"
bir kürsü statüsünü kazanmıştır. Bu esnada Aydınlatma ve İç Tesisat disiplininin de, Prof.M.Eskenazi'nin başkanlığı altında bir
kürsü haline getirilmesi teklif edilmiş ise de, Prof.Moiz Eskenazi, aydınlatma disiplininin Elektrik Tesisleri ile birlikte
daha iyi gelişeceğini savunarak, kürsü ayrılması teklifini uygun
görmemiştir.
ProfM.Eskenazi 1981 yılında emekliye ayrılınca,
Aydınlatma ve İç Tesisat dersleri, kıymetli arkadaşımız rahmetli
Mehmet İnan tarafından verilmiştir.

1973 yılında üniversitemiz bünyesinde Maçka Elektrik
Fakültesinde, Prof.Or.Muzaffer Özkaya başkanlığı altında,
Yüksek Gerilim ve Aydınlatma Tekniği adlı bir kürsü mevcuttu
ve Yüksek Gerilim Tekniği ile Aydınlatma Tekniği dersleri,
Prof.Dr.Muzaffer Özkaya tarafından verilmekte idi, 1982-83
yılında Gümüşsuyu ve Maçka Elektrik Fakültelerinin
birleştirilmesinden sonra, Aydınlatma dersi, ProfM.İnan ile birlikte Prof.Dr.M.Özkaya tarafından paralelolarak
verilmeye
devanı edildi. 1987 yılında Prof.Mehmet İnan'ın vefatından
sonra da Aydınlatma derslerini yalnız başına Prof.Dr.Muzaffer
Özkaya üstlendi.

Anılarım
Prof.Dr. Turgut BODUROGLU

Elektrik Makina/arı Laboratuvarı

Milli Eğitim Bakanlığı hesabına öğrenimimizi yapmak
üzere gönderilmiş olduğumuz Almanya'dan, savaş nedeni ile bir
müddet enterne edildikten sonra, Kızıl Haç aracılığı ile bir ay
üren uzun ve maceralı bir deniz yolculuğundan sonra 1945
yılının Nisan ayı başında İzzet Gönenç, Şahin Ayanlar, Ahmet
Akhurılar, Muhiddin Dilege, Emin Ünalan, Ziyaettin Süder ve
Adnan Ünlütürk ile birlikte yurda dönüp, Elektrik Fakültesinde
göreve başladık.
1945 Nisan'ından emekli olduğum 1985 yılı başına
kadar geçen 40 yıl gibi uzun bir zamana ait anılarımdan ancak
Fakültemiz tarafından yönetimleri ile görevlendirildiğim
kürsülerle 16 yıl sorumluluğum altında bulunmuş olan ve bir
zanıanlar Fakültemize bağlı bulunan Meteoroloji Şubesinin
elişmesi ile ilgili olanlarını burada özetlemeye çalışacağım.

Önce göreve başladığınuz 1945 yılında Elektrik Fakültesindeki
kürsülerle öğretim üyelerinden kısaca söz etmek istiyorum.
1945 yılında Elektrik Fakültesinde; Elektroteknik
Kürsüsü; Elektrik Ölçmesi Kürsüsü; Elektrik Makinaları Kürsüsü;
Elektrik Tesisatı ve Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü ;Alternatif
Akım Tekniği ve Yüksek Gerilim Hatları Kürsüsü; Elektriğin
Endüstride Tatbikatı Kürsüsü; Telgraf ve Telefon Tekniği
Kürsüsü; Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsü ve Kimya Kürsüsü
vardı. Bu tarihte Fakültede Profesör sayısı biri yabancı olmak
üzere beş idi. Elektrik Fakültesinin kurucuları olan bu dört
öğretim üyesinden biri Fakülte Dekanı Prof.Fuat KÜLÜNK,
diğerleri Ord.Prof.Burhanettin SEZERAR, Prof.Dr.Nami SERDAROGLUve ProfDr. Mustafa SANTUR'du. Bir Fakültenin kuruluşunda beş Profesöre gerek olduğundan, ilk Fakülte ku-
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rullarına Makina Fakültesi öğretim üyelerinden
Ord.Prof.Hulki
EREM'in katılması gerekmiştir.
Sonra Prof.Dr.GRABSCHCİD'in
Fakülteye gelmesi ile asgari beş Profesör koşulu da yerine getirilmiştir.Maalesef
adları geçen bu değerli öğretim üyelerinin
tümü bugün hayatta
değildir.
Fakültenin
kuruluşunda
ve
gelişmesinde
büyük emekleri geçmiş olan bu değerli bilim
adamlarını burada şükranla anmak isterim. Prof.Mareel FOCHE
Elektroteknik Kürsüsüne misafir Profesör olarak gelince Fakülte
kurulundaki Profesör sayısı altıya yükselmiştir.
1945 Nisan'ında Almanya'dan
yurda dönüşümde Elektrik Makinaları
Kürsüsüne
asistan
olarak
atandım.
İzzet
GÖNENÇ ve Şahin AYANLAR Elektrik Tesisatı ve Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsünde,
Muhittin DİLEGE Alternatif Akım
Tekniği ve Yüksek Gerilim Hatları Kürsüsünde,
Ahmet AKHUNLAR Elektroteknik
Kürsüsünde,
Emin ÜNALAN Elektriğin
Endüstride Tatbikatı Kürsüsünde, Ziyaeddin SÜDER Telgraf ve
Telefon Tekniği Kürsüsünde
ve Adnan Ü LÜTÜRK'de Yüksek
Frekans Tekniği Kürsüsünde
asistan olarak görevlendiriidiler.
Maalesef adları geçen bu değerli arkadaşlarımızdan
Prof.Ahmet
AKHUNLAR ile Yüksek Mühendis Adanan ÜNLÜTÜRK'ü kaybetmiş bulunuyoruz.
Asistan olarak atandığımda
merhum
Prof.Fuat KÜLÜ K o zaman Elektrik Tesisatı ve Yüksek Gerilim
Tekniği Kürsüsü başkanı idi ve aynı zamanda Elektrik Makinaları Kürsüsüne
bakıyor ve bu Kürsünün
derslerini
veriyordu. ı946 yılında Doçentliğe terfi etmemden kısa bir süre
sonra, Prof.Fuat KÜLÜNK'ün isteği üzerine Tesisat ve Yüksek
Gerilim Tekniği Kürsüsü ile birleşerek kuvvetli akım kolunun
büyük bir kısmını içine alan Elektrik Makinaları ve Tesisleri
adı altında kurulan bu yeni kürsüde Doçent olarak görevime
devam ettim.
Önce Makina Fakültesi ve daha sonra Elektrik Fakültesi
öğrencilerine Elektrik Makinaları dersi vermeye başladım.
1948 yılında İsviçre'de Doktorasını
tamamlayıp yurda
dönen Dr.Mustafa BAYRAM da Elektrik Makinaları ve Tesisleri
Kürsüsünün Elektrik Makinaları kısmında Asistan olarak göreve
başladı.Elektrik
Makinaları. Yüksek Gerilim Tekniği ve Tesisat
Laboratuvarları
1945 yılında
yer, makina
ve techizat
bakımından çok sınırlı idi. ı946 yılında hugünkü yerine taşınan
Elektrik
Makinaları
Laboratuvarı
makina,
alet ve cihaz
bakımından devamlı olarak gelişmiştir..
Laboratuvarın
elektrik tesisatı ile sabit tesislerin planlanıp resimlerinin
hazırlanmasında
ve laboratuvarların
kuruluşunda
başta o zaman Asistan olan merhum Prof.Osman
İKİZLi, Prof.M.ESKENAZİ, Prof.Dr.H.DUMAN olmak üzere diğer
kürsü asistan ve elemanlarının
büyük emekleri geçmiştir.
1948 yılında uzakdcğuya ihraç edilmek üzere ASEA firması tarafından
imal edilip. satış işlemi gerçekleşmemiş
olan
Yüksek Gerilim Transformatörü
(300 KVA) ve bazı Elektrik Makinaları
ile birlikte
Ileafeyl yapımı
1,5 MV'Iuk şok generatörünün
Fakültece
satın alınınası
gerçekleştirildikten
sonra, Yüksek gerilinı Laboratuvarı
muvakkat olarak Taşkışla

Binasında
büyükçe
bir salona
taşınarak
çalışır hale getirilmiştir.Bu
ara Laboratuvara
Sehering Köprüsü, Yüksek Gerilim Ossilografı, yağ muayene cihazı ve Tetronix gibi modern
ölçü cihazları
da satın alınmıştır.
Böylece
1938 yılında
Prof.Dr.Frans
DOPPLER tarafından
kurulmuş
olan ve 100
KV'lik bir muayene transformatörü
ile yağ muayene cihazı bulunan
küçük Yüksek Gerilim
Laboratuarı
yer ve cihaz
bakımından
zamanın ihtiyacına
cevap verecek duruma getirilmiştir.
4936 sayılı Üniversiteler
Kanunun
uygulamaya
konulduğu 1946 yılını izleyen yıllarda Elektrik Fakültesinde
bazı
Laboratuvarıarın
yeniden
kurulması
ile
mevcutların
geliştirilmesi
ve yeni kurulan
Fakülte kitaplığına
Elektrik
Mühendisliği
ile ilgili modern
kitap
ve mecmuaların
sağlanmasında
çok yoğun çalışmalar olmuştur. Öğretim Üye ve
Yardımcıları kadrolarındaki
olumlu gelişmeler Fakültedeki
bilimsel çalışmalarla kitap ve makale yayınlarının yoğunlaşmasına
neden olmuştur. Profesör ve Doçerıtlerin almış oldukları tazminatlar,
yeterli olmasa da bunları tatmin eder derecede
idi.Asistanlar ise bundan mahrum olduklarından,
geçim sorunu
yetenekli
gençlerin
Üniversitede
kalıp doktara
yapmalarını
olumsuz etkiliyordu.Bu
nedenle akedemik kariyere ulaşanların
sayısı pek azdı.
Prof.Fuat KÜLÜNK'ün beklenmedik
vefatı üzerine 1952
yılında Profesörlüğe
terfi ettirilerek Elektrik Makinaları ve Tesisleri kürsüsünün
başına getirildim.
Kürsü sorumluluğunu
üzerime aldığımda kürsüde beş doçent, altı asistan, dört Laboratuvar ile buralarda çalışan beş teknisyen ve laborant vardı.
Yeni görevime başlamamı müteakip kürsüdeki öğretim üye ve
yardımcıların aralarında iş bölümü yaptım.Herkesin
sorumluluk
alanlarını
bilmeleri
gerekiyordu.
Böylece kürsü elemanları
kendi alanlarında rahatlıkla çalışabileceklerdi.Yeni
işbölümünde
o zaman kürsüde doçent olan Prof.Moiz ESKENAZİ Aydınlatma
Tekniği ve İç Tesisattan, Prof.Dr.Mustafa
BAYRAM Elektrik Tesislerinden
ve Prof.İzzet
GÖNENÇ de Yüksek
Gerilim
Tekniğinden
sorumlu olacaklardı. Yine o zaman doçent olan
Prof.Dr.Halis DUMAN ile merhum Prof.Osman İKİzLi Elektrik
Makinalarındaki
görevlerine
devam edeceklerdi.
O zaman her
üçü de asistan olan Prof.Dr.Muzaffer
ÖZKAYA ile merhum
Prof.Mehmet
İNAN
Elektrik Tesisleri ve Yüksek Gerilim
Tekniğinde
ve Prof.Dr.Kemal
SARIOGLU da Elektrik
Makinalarında
çalışmalarına
devam ettiler. yapılmış olan bu iş
bölümünün ne kadar isabetli olduğunu bu öğretim üyelerinin
kendi alanlarındaki
başarılarından
görmekteyiz.
Kürsünün Tesisler bölümüne bir katkıda bulunmak
amacı ile 1953-1954
Öğretim yılında Elektrik Ekonomisi dersini açtım. 1968 yılına
kadar bu dersi verdim. 1965 yılında bu dersle ilgili Elektrik
Ekonomisi
adlı
kitabı m Elektrik
Fakültesi
tarafından
yayınlanmıştır.
Zamarun İ.T.Ü. Rektörü müteveffa Ord.Prof.Emin Onat'ın
aracılığı ile tanışmış olduğum Siemens Firmasının
eski di-

rektörlerinden müteveffa Prof.Dr.Goeschel ile gelişen dostane
münasebetimden yararlanarak Kürsüdeki Doçent ve Asisıanlarla Fakültenin diğer bazı kürsü elemanlarının Almanya'da
Siemens firmasının Fabrika ve araştırma Laboratuarlarında yaz
aylarında çalışmalarını sağladım. Ben de dahil olmak üzere
kürsümüz elemanlarından büyük bir kısmı bu olanaktan bir kaç
kez yararlanarak mesleki bilgi ve görgülerimizi artırma olanağı
bulduk.
1955 yılında kendisine 25 yıl önce doktorasını yapmış
olduğu Braunschweig Yüksek Teknik Okulu tarafından Fahri
senatörlük dolayısıyla Profesörlük ünvanı verilmiş olan direktör Prof.Dr.Goeschel aralarında benim de bulunduğum
Elektrik Fakültesisenatörlerinin
teklifi üzerine, İ.T.ü. Elektrik
Fakültesi Öğretim Elemanlarının yetişmelerinde sağladığı desteklerden ve Elektrik Fakültesine hediye ettirmiş olduğu makina, alet ve eğitim cihazları dolayısıyla, Türkiye'de Elektrik
mühendisliği eğitimine ve dolayısıyla Elektrik Mühendisliğine
yapmış olduğu hizmetlerden ötürü kendisine İ.T.Ü. Senatosu
Fahri Doktorluk payesi vermeye oybirliği ile karar verilmiştir.
Fakültemizin bu değerli dostunun sağladığı destek vefat edinceye kadar devam etmiştir. Son olarak 1974 yılında
Prof.Dr.Göschel "Elektrikselolayların temel araştırmalarından
bugünkü kompleks sistemlere geliş " adlı bir konferans
vermiş ve ricamız üzerine Elektrik Makinaları Kürsüsünden
bir elemanımızın Erlangen'deki
Siemens Araştırma Merkezinde önce 3 ay ve sonra Direktör Peter Von Siemens'in
aracılığı ile,iki yıl çalışmasını sağlamıştır. Kendisini burada
ükranla anarım.
Elektrik Makinaları ve Tesisleri kürsüsü yabancı teknik.
üniversitelerle
sıkı münasebet kurmuş olan Fakültemiz
Kürsülerinden
biri olmuştur.
Buralara gidip mesleki
çalışmalarda bulunan kürsü elemanlarmızın yanı sıra zaman
zaman bu Üniversitelerin Öğretim Üyeleri de Kürsümüzü ziyaret edip eğitim çalışmalarına katılarak bazı konferanslar da
vermişlerdir. Örneğin ı942- ı944 yılları arasında Yüksek
j1ühendis Okulu Elektro Mekanik şubesinde muhtelif dersler
vermiş olan ve 1952 ile 1953 yıllarında Fakültemize iki kez
gelen zamanında Viyana Teknik Üniversitesi Elektrik Tesisleri
Kürsüsü Başakanı müteveffa Ord.Prof.Dr.DOPPLER Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsünde Elektrik Santralları dersi ile
muhtelif konferanslar vermiştir. 1953 yılında mütevveffa
Ord.Prof.Dr.Th.Bödefeld Kürsürnüze misafiri olarak gelmiş ve
üç konferans vermiştir. 1954 yılında zamanın Stuttgart Teknik
Üniversitesi Elektrik Tesisleri ve Ayar Tekniği Kürsüsü Başkanı
Ord.ProfDr.A.LEONHARD Fakültemize misafir Profesör olarak
gelmiş ve bir yarıyıl Elektrik Tesisleri ve Yüksek Gerilim
Tekniği dersleri ile Konferanslar vermiştir. Daha sonraları 1957
yılında Münih Teknik Üniversitesi Elektrik Tesisleri ve Yüksek
Gerilim Tekniği Enstitüsü direktörü merhum Prof.Dr.PRİNZ iki
haftalığına Fakültemize gelmiş ve iki konferans vermiştir. 1975
Haziran başında Elektrik Makinaları alanında çalışmaları ile

tanınan merhum Dr.Schuisky Elektrik Makinaları Kürsüsünün
davetlisi olarak Fakültemizde iki konferans
vermiştir.
Manchester Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Elektronik
bölümünden Elektrik Makinaları Kürsüsünün davetlisi olarak
öğretim üyesi Dr.Chalmers 1978 Şubatının ikinci yarısında
İstanbul'a gelerek Fakültemizde üç konferans vermiştir.
1955 yılında Elektrik Fakültesi Dekanlığına seçilmemden
sonra, 1953 yılında İ.T.Ü.Senatosu kararı ile kurulup Elektrik
Fakültesine bağlanmış olan Meteoroloji şubesinin meslek derslerinin başlama safhasına gelinmiş olması durumu ile
karşılaştım. Tam onaltı yıl yöneticiliğini yapmış olduğum bu
şube ile ilgili anılarıma daha sonra yer vereceğim.

Laboratuvarıarta ilgili anılarım:
Kürsü
başkanlığında
mevcut
Laboratuarların
gelişmelerini tarafsız olarak ele aldım. Elektrik Makinaları Laboratuvarlarının ön planda tutulmamasına önem verdim. Dekanlığım esasında bu günkü Fuat KÜLÜNKYüksek Gerilim Laboratuvarlarının bulunduğu yere bizden başka zamanla Makina
Fakültesi Dekanı merhum Ord.Prof.Nurettin ÇUHADARda talip
olmuştur. Her ikimiz de Üniversite Yönetim Kurulundan aynı
yeri istediğimizden Yüksek Gerilim Laboratuvarının Gümüşsuyu
binasının hemen yanında olmasından ötürü, Üniversite Yönetim
Kurulu bir türlü karar veremiyordu.
Münih Teknik
Üniversitesi'nde benzer bir durum olduğunu düşünürsek
zamanın Münih Teknik Üniversitesi Elektrik Tesisleri ve Yüksek
Gerilim Tekniği Enstitüsü Direktörü merhum Prof.Dr.Prinz'in
konferanslar vermek üzere iki haftalığına Fakültemize davet
edilmesini
sağladım.
Zamanın
İ.T. Ü.Rektörü
merhum
Prof.Dr.Mustafa İ LAN ile bir toplantı yaparak Prof.Prinz'e
Münih'deki durum hakkında Rektöre etraflı bilgi vermesini
sağladım. Prof.Prinz Yüksek Gerilim Laboratuvarlarının Fakülte
Binasının hemen yanı başında olmasına bir sakınca değil, bilakis Fakültenin diğer Kürsü ve Laboratuvarları ile işbirliği
yapma olanağı ve öğrencilerin Yüksek Gerilim Tekniği ders ve
Laboratuvarlarına devam etme ve öğretim elemanları ile temas
sağlamadaki kolaylığı bakımından faydalı olacağını söyleyerek
Rektörü ikna etti. Bunun üzerine arsanın Fuat KÜLÜ K Yüksek
Gerilim Tekniği Laboratuarı inşaatı için Elektrik Fakültesine tahsisine karar verildi.Üniversitemize çok büyük hizmetleri geçmiş
ve Üniversite camiası tarafından çok sevilmiş olan merhumun
adının bu laboratuvara verilmek istemesinin, söz konusu
arsanın Fakültemize tahsisinde büyük yararı olmuştur.Bundan
sonra projeler hazırlandı ve Fuat KÜLÜNKLaboratuvarının A
Bloku ihale edilip, inşaat başlatıldı. Böylece 1964 yılında Fuat
KÜLÜNK Laboratuvarının birinci kısmının inşaatı tamamlanarak
Yüksek Gerilim Tekniği Laboratuvarı Taşkışladaki muvakkat yerinden yeni binaya taşındı.
Gerek Laboratuvar binasının planlama çalışmalarının
hızlandırılınasında gerekse Yüksek Gerilim transformatörü ve

şok generatörünün yeni Laboratuvara nakledilip çalışır hale getirilmesinde başta Prof.İzzet GÖNENÇ olmak burada çalışan
bütün kürsü elemanlarının emekleri geçmiştir. Ayrıca Laboratuvarın kuruluşunda ve sonraki çalışmalarında büyük
emeği geçmiş olan merhum Mühendis Muhtar Tokumbeti burada şükranla anmak isterinı. Gümüşsuyu binasının Taşkışla'ya
bakan bloğuna bir kat ilave edilince, zemin kattaki Elektronik
ve Haberleşme Laboratuvarları en üst kata taşınmış ve boşalan
yerlere Tesisat ile Aydınlatma Tekniği Laboratuvarları
taşınmıştır. Gerekli deney masaları ile tesisat tamamlanıp ihtiyaç
duyulan alet ve cihazlar sağlanınca bu Laboratuvarlar da eğitim
ve araştırma ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Tesisat
ve Aydınlatma Tekniği Laboratuvarlarının yeniden kurulup
geliştirilmesinde
başta
Prof.Dr.Mustafa
BAYRAM ve
Prof.M.ESKİNAZive merhum Prof.Mehmet İNANolmak üzere bu
bölümde çalışan bütün kürsü elemanlarının emeği geçmiştir.
Çok büyüyen Elektrik Makinaları ve Tesisleri
Kürsüsünün 1964 yılında Elektrik Makinaları, Elektrik Tesisleri
ve Yüksek Gerilim Tekniği adları altında üç kürsüye
bölünmesine karar verildi. Elektrik Makinaları Kürsüsü Profesörlüğüne ben, Elektrik Tesisleri Kürsüsü Profesörlüğüne
Prof.Dr.M.BAYRAM ve Yüksek Gerilim Tekniği Kürsü Profesörlüğüne de Prof.. İ.GÖNENÇseçildik
1946 yılından 1964 yılına kadar, öğretim üye ve
yardımcısı sayısındaki gelişme şöyle olmuştur. 1946 yılında
Elektrik Makinaları Kürsüsünde 2 doçent, 2 asistan ve bir laborant vardı. Birleşmeden sonra oluşan Elektrik Makinaları ve
Tesisleri Kürsüsünde
195 ı yılında öğretim üye ve
yardımcılarının sayısı bir profesör, dört doçent ve altı asistan
iken, bu sayı yeni kürsülerin kurulduğu 1964 yılında dördü
kadrolu ve ikisi kadrosuz olmak üzere üç profesör bir doçent
ve üç asistan ve teknisyen idi. Bundan bir müddet sonra
Prof.Dr.H.DUMAN Trabzon Teknik Üniversitesine gitmiş, kadrosuzluk yüzünden Prof.Dr.Kemal SARIOGLUİ.T.ü. Mühendislik
ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Bölümüne geçmiş ve yakın zamanda da Prof.Osman İKİzLi yaş haddinden emekli olmuştur.
Tesadüf sonucu iki yılda kürsümüzde doçentliğini yapmış iki
öğretim üyemiz maddi nedenlerden ötürü Fakültemizden
ayrılarak özel sektörde görevalmışlardır.

Elektrik Makinaları Laboratuvarının
Makina, alet ve cihaz bakımının
gerçekleştirilmesi:
Eski Laboratuvarda yer ve araç bakımından ancak dört
gruba deney yaptınlabilirken 1946 yılında geçilmiş olan yeni
Laboratuvarda deney unsurları bakımından aynı zamanda yedi
gruba deney yaptırabilecek bir kapasiteye ulaşılmıştır. 1946
yılında makina ve ölçü aletleri bakımından ancak dört öğrenci
grubuna deney yaptırabilecek durumda iken bugün makina ve
aletler bakımından aynı zamanda on iki gruba deney

yaptırabilecek duruma gelmiştir.
Makina bakımından laboratuvarın gelişmesinde Deniz
Kuvvetleri Komutanlığının büyük yardımları olmuştur. Burada
teşekkür etmeyi bir borç bilirim.Donanma Komutanlığında
geçen Yedek Subaylığım esnasında
edindiğim bilgiden yararlanarak, Gölcük ve Taş Kızak'daki depolarda eski savaş gemilerinden sökülmüş 50 adet doğru ve alternatif akım makinalarını sembolik bir ücret karşılığında satın alıp, atölyemizde
bazıları üzerinde değişiklikler yaparak ihtiyacımızı karşılayacak
miktarda dinamo fren imal ettik. Muhtelif yıllarda öğrenci deneyleri ile araştırma çalışmaları için yeter sayıda hassas ampermetre ve Wattmetre ile altı ve 12 buküllü osilograf ile bir ve
çift eğrili osiloskop satın alınmıştır. 1974'de Siemens firmasından satın alınan 20-100 Hz. arasında frekansı ayırt edilebilen generatör-motor grubu ile değişken frekanslarda çalışma
olanağı sağlanmaktadır. Emekli olduğum 1985 başında bazı
elektronik cihazlarla (özellikle dijital kaydediciler) hassas ölçü
aletleri bakımından Laboratuvarın eksiklikleri bulunmasına
rağmen özel çalışma ve araştırmalar yapılabilecek seviyeye
ulaşılmıştır. Laboratuvarda iki taraflı olmak üzere on adet
öğrenci deney masasından başka beş tane araştırma odası
vardır. Ayrıca Laboratuvarın mekanik atölye ile elektrik atölyesi
bulunup, buralarda sanat okulu mezunu iki teknisyen ile bir Laborant çalışmakta idi.
Elektrik Makinaları Laboratuvarının alt katında inşaatı
1973 de başlanan 400 m2 lik bir alanda Güç Elektroniği Laboratuvarı, akümülatör dersinin kürsü arşivi, Elektrik ve Mekanik malzeme depoları ve karanlık oda ile laboratuvar ve
atölyelerde çalışan elemanlar için yıkanma tesisleri bulunmakta
idi. Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Laboratuvarlarında
öğrenci deneyleri ve araştırma çalışmalarını yanıbaşında resmi
ve özel müesseseler için Elektrik Makina ve cihazları ile
akümülatörlerin standartlara göre muayeneleri yapılmakta idi.

Akademik Gelişme:
Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsünde Elektrik Makinaları alanında beş yeterlilik çalışması beş doktara ve iki
doçentlik çalışması yapılmış ve iki doçent profesörlüğe terfi
etmiştir. Elektrik Tesisleri alanında bir yeterlik ve üç doçentlik
çalışması yapılmış ve bir doçent profesörlüğe terfi etmiştir.
Yüksek Gerilim Tekniği alanında üç yeterlilik ve iki doçentlik
çalışması yapılmış ve bir doçent profesörlüğe terfi etmiştir.
1954 yılında kurulan Elektrik Makinaları Kürsüsünde iki
Doktora ve dört doçentlik çalışması yapılmış ve bir doçent profesörlüğe terfi etmiştir.

Yayın Faaliyeti:
1945 de Elektrik Makinaları ile ilgili Almanca' dan dilimize çevrilmiş bir adet Fakülte yayını varken, 1964'e kadar
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Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsünde muhtelif öğretim
üyeleri tarafından İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak 13 orjinal makale, Türkçe 60 adet telif ve tercüme makale ile 10
adet telif ve 13 adet tercüme kitap ve muhtelif derse ait 15
ders notu teksir edilerek dağıtılmıştır. Ayrıca Kürsü dışı olmak
üzere standartlara ait 4 çalışma yapılmıştır.
1964 yılından sonra Elektrik Makinaları Kürsüsüne
yapılmış olan yayınlarla birlikte bu kürsü elemanları tarafından
Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği alanlarında toplam 17
telif kitap, 6 tercüme kitap ile 17 ders notu teksir edilerek
öğrencilere dağıtılmıştır. Ayrıca yabancı dilde 30 civarında
tebliğ ve makale ile 40 civarında Türkçe tebliğ, konferans ve
makale yayınlanmıştır.

Meteroloji Şubesi ile ilgili Anılarım:
Dekanlık görevine
başladığım
1955 yılında
karşılaştığım önceki sorunlardan biri ve belki de bu önceleri
Meteroloji Şubesinin mesleki eğitim yapma zamanının gelmiş
olması idi. Zamanın Fakülte Sekreteri Ata ÇORAKÇI senato
kararı ile 1953 yılında kurulup Elektrik Fakültesine bağlanmış
olan Meteroloji Şübesi Öğrencilerinin 1955 kış yarı yılında mesleki derslerine başlamaları gerektiğini hatırlatması benim için
büyük bir süpriz oldu, çünkü o ana kadar Fakültenin Meteroloji Şubesinin meslek eğitimi ile ilgili hiç bir hazırlığı
yokdu.
1953 yılından itibaren dört yarı yıl Elektrik Fakültesi
öğrencileri ile birlikte aynı dersleri almış olduklarından,
dekan oluncaya kadar meslek dersleri sorununa henüz bir
çözüm bulunarnanuşdı.
ilk iş olarak İ.T.Ü. Meteroloji
Mühendisliği eğitimi yapılmasını ısrarla isteyen zamanın Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürü merhum Dr.Fuat ADALı'yı
Ankara'da makamında ziyaret ettim.Şube Müdürlerinden
Yük.Müh.İskender ile, Yük.Müh.Kenan SARIOGW ve Yük.Müh.
Melth ERKMEN'indevamlı olarak İ.T.ü. Elektrik Fakültesi Meteroloji Şubesinde görevlendirilmelerini
sağladım.Bundan
başka misafir uzman olarak Devlet Meteroloji İşleri Genel
Müdürlüğünde
çalışmakta olan Amerika'da Pensilvanya
Üniversitesi Meteroloji Bölümü eski başkanlarından Profesör
Dr.Neuberger ile Amerikalı uzman Dr.Teisles'in bazı dersleri
verrnek üzere haftanın muayyen günlerinde İstanbul'a gelmeleri için izin aldım.Bu iki Amerikalı uzman bundan önce
Meterolo]i Teşkilatı elemanlarına Fakültemizde açılmış olan
\Ieslek Kurslarını idare etmiş olduklarından, kendileri ile sıkı
temasım olmuştu.
Bundan sonra Dünya Meteroloji Teşkilatı Genel Sekreteri iken emekli olan İsviçre uyruklu Dr.Looboda ile
anlaşarak kendisini Elektrik Fakültesi Meteroloji Şubesine
öğretim görevlisi olarak getirttik. Maksadım Dr.Looboda'nın
bundan önceki görevi dolayısı ile Meteroloji alanındaki
tanınmış kimselerle temasa geçmek ve Dr.Looboda aracılığı ile

bu bilim adamlarını Fakültemize çekmekdi. Nitekim bu yoldan
Avrupa, Amerika ve Japonyadaki bazı Meteroloji alanında
tanınmış kimselerle bağlantı kurdum.Maalesef Dr.Looboda ile
ancak bir yıl beraber çalışabildik.1952 yazında tatilini geçirmek
üzere gitmiş olduğu İsviçre'de barsak iltahabı nedeni ile
geçirmiş olduğu ameliyet sonrası vefat etti. Merhumun aracılığı
ile kurmuş olduğum temaslar meyvelerini verdi ve yeni kurulmuş olan Meteroloji Şubesine gelen Amerikalı, Japon, Fransız
ve Alman öğretim üyeleri meslek bilgisi bakımından Şubenin
sağlam temellere oturmasını sağladılar.ileride sırası geldik çe bu
yabancı öğretim üyelerinden söz edeceğim.
Dekanlığımın bitmesinden sonra Fakülte tarafından Meteroloji Şubesinin yönetimi ile görevlendirildim. Bu Şubeyi,
Elektrik Fakültesinden alıp Temel Bilimler Fakültesine
bağlanıncaya kadar tam on altı yıl yönettim.Bu işi zevkle ve isteyerek yaptım. Böylece, hiç yoktan bir ihtisas şubesinin
Üniversitemizde kurulup ortaya çıkmasında katkıda bulurınıuş
oldum.
Meteroloji
Şubesinin
ilk öğretim
progranunın
hazırlanmasında Pensilvanya üniversitesi Meteroloji Bölümünün
ders programı esas alınmış ve Türkiye şartlarına göre bazı ilaveler
yapılmıştır.
Başlangıçta
ders
programlarının
hazırlanmasında
ve
meslek
derslerinin
verilmesinde
Prof.Dr.Neuberger ile Dr.Teusles'in büyük emekleri geçmiştir.
Bunların derslerini o zaman alan merhum Prof.Dr.Melih ERKMEN ile merhum
Prof.Dr.Mehmet
KÖKSAL türkçeye
çevirmişlerdir.
Dinamik Meteroloji, sinoptik ve Meteroloji aletleri derslerini öğretim görevlileri İskender TATLlSUve Kenan SARIOGW
vermişlerdir. Meteroloji Laboratuarının kurulmasında devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğünde kısım şefi iken ayrılıp Elektrik Fakültesi Meteroloji Şubesinde görevalan
İbrahim
YÜCELEN'ninbüyük emeği geçmiştir. Önce Genel Müdürlüğün
hibe sureti ile vermiş olduğu alet ve cihazlarla kurulmuş olan
Laboratuvar sonraları Elektrik Fakültesi Bütçesinden satın
alınan modern yeni cihazlarla geliştirilmiştir.
Dekanlığım esnasında Meteoroloji Genel Müdürlüğünden
burslu öğrenci iken Elektrik Mühendisi olmak için Şubeden
ayrılma isteğini geri çevirmiş olduğum ve sonra bu şubede Profesörlüğe kadar yükselen merhum Muzaffer Dalmaz ile İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi mezunu olarak Elektrik Fakültesine
intibakını yaptırma isteğinden caydırıp Meteroloji Şubesini asistan olan ve sonraları bu şubede Profesörlüğe kadar yükselmiş
olan merhum Mehmet KÖKSALiçin zamanında almış olduğum
bu kararlarla şubeye değerli iki öğretim üyesi kazandırmış
oldum.
Meteroloji Şubesinin kadrosu durmadan değişiyor ve
Elektrik Fakültesine olan yükü durmadan artıyordu. Fakültenin
her şeyine ortak oluyordu. Fakülte Kuruluna sorunu
götürdüğümden zaman zaman zor durumlara düşüyordurn.
Fakat sonunda anlayış görüyordum. Meteroloji Şubesinin ku-

rulup gelişmesinde Elektrik Fakültesi öğretim Üyeleri büyük
asistan olan merhum
Prof.Dr.Melih Erkmen, merhum
anlayış göstermişlerdi.
Prof.Dr.Mehmet Köksal, merhum Prof.Dr.Muzaffer Dalmaz, merMeteroloji Şubesinin eğitiminin karşılanmasında yurt
hum Ord.Prof. Ahmet Ardal, merhum Prof.Nurettin Taner,
dışından davet edilen yabancı öğretim üyelerinin büyük rolü
Doçent Sıdıkka Saltan, Merhum Asistan Nihai Ayhan, Öğretim
olmuştur. ilk yıllarda yurt dışından devamlı olarak tanınmış
Görevlisi Şükrü Öztepe, Öğretiın Görevlisi Nedret Utkan, o
öğretim üyelerini en az bir yarı yıl için davet edip, Şubenin
zaman asistan olan Prof.Dr.Süreyya Öney ve Asistan Dr. Yunus
genç asistanlarına dersleri türkçeye çevirip, ders notlarının tekBorhan ve Uzman İbrahim Yücel katılmışlardır.
sir ettirmek sureti ile kısa zamanda başarılı bir öğretim yapma
Şubenin yetiştirmiş olduğu
dört öğretim üyesinden
durumuna getirildi. Yabancı öğretim üyelerinin bir kısmını
Melih Erkman Doktorasını, Amerikada, Muzaffer Dalmaz FranÜniveritemizde ziyaret etmek ve bir kısmı ile de yazışma ile
sada, Mehmet Köksal İ.T.Ü.Maden Fakültesinde, Prof.Dr.Kazım
anlaşıyorduk. Meteroloji Mühendisliği eğitimine başladıktan
Ergin'in yanında ve Süreyya Öney'de Nükleer Enerji Enssonra bu şubeye getirilen yabancı öğretim üyelerini tarih
titüsünde Prof. ejat Aybers'in yanında yapmışlardır.Halen
sırasına göre sıralayacak olursak, Elektrik Fakültesinin yabancı
emekli olan Prof.Dr. Kazım Ergin'in Meteroloji şubesi asisöğretim üyelerinin ayrılan tahsisatından bu şubeye na kadar
tanıarının Doktora ve Doçentliklerinde çok büyük emeği
büyük destek sağlamış olduğu anlaşılır.
geçmiştir. Aynı şekilde Prof.Dr.Nejat Aybers'in en büyük desteği
İlk öğretim üyeleri Amerikalı Prof.Dr. euberger ve
olmuştur. Kendilerine bu yardımlarından dolayı buarda tekrar
Dr.Teusles iki yıl Türkiyede kalmışlar Önce Elektrik
teşekkür etmek isterim. Meteroloji Şubesi Elektrik Fakültesinin
Fakültesinde Devlet Meteroloji Teşkilatı teknik personeline
sağlayabileceği olanaklarla
gelişebileceği kadar gelişmiş,
açılmış olan kurslarda eğitimde bulunduktan sonra bir süre meöğrenci, öğretim üye ve yardımcı sayısındaki artışlar karşısında
teroloji şubesi öğrencilerine meslek dersleri vermişlerdir.
bu Fakülte bünyesinde daha fazla geliştirmiyeceği anlaşılmıştır.
1957 yılında japon Meteroloji Fakültesinden Tokyo MeBöylece 1971 yılında senato Meteroloji Şubesinin Temel Biteroloji Yüksekokulunda öğretim üyesi Dr.Looboda iki yıl
limler Fakültesine bağlanmasına karar vermiştir. Önce Sinoptik
şubede kalarak dersler vermiş, seminerler yaptırmış ve AsisMeteroloji ve Fiziksel Meteroloji açıları altında iki kürsü kutanıara Doktora çalışmaları ile ilgilenmiştir. Dr.Looboda 15/2/
rulmuş ve daha sonra Hidro Meteroloji alanında üçüncü bir
1961 ile 1/7/1961 tarihleri arasında bir yarıyıl için tekrar
kürsü ilave edilmiştir.Son olarak 1983 yılında yeni kurulan
şubemize gelmiştir.
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Meteroloji Mühendisliği
Paris Fakültesi Meteroloji ve Atmosfer Fiziği Kürsüsü
Bölümü olarak yerini almışlardır. Halen MML ve MMLSeğitimi
Şefi Prof.Dr. Paul Quluy 12/3/1963-14/6/1963 ve 16/3/1964yapmakta olan bu bölümün 200'ün üstünde öğrencisi bu14/5/1964 tarihleri arasında birinci yarıyılolmak
üzere iki
lunmaktadır.
kez Meteroloji şubesine misafir Profesör olarak gelmiştir ve DiBurada sözlerimi son verirken, Meteroloji Mühendisliği
İ.T.ü. de yapılması için israr edip, bu şubeye her türlü yardım
namik Meteroloji ile Sinoptik Derslerini vermiştir. Ayrıca
Öğretim üye ve yardımcıları için seminerler yaptırmıştır. O
yapmış olan Devlet Meteroloji Teşkilatı Eski Genel Müdürü merzaman şubenin Asistanı olan merhum Prof.Dr.Muzaffer Dalmaz
hum Dr.Fuat ADALI'yı ileri görüşü ile Türk Meteroloji
doktorasını Paris de bu öğretim üyesi yanında yapmıştı.
MÜhendisliğine yapmış olduğu hizmetten ötürü şükranla
Serbest Berlin Üniversitesi Teorik Meteroloji Ensanarım. Ayrıca Elektrik Fakültesi bünyesinde yetişen ve bu
titüsünden
ProfDr.H.Vortak
Şubenin gelişmesinde
büyük
1966-1967
ders
yılı
yaz
emekleri geçmiş olup, en verimli
yarıyılında misafir Profesör olayaşlarında aramızdan ayrılmış
olan merhum Prof.Dr.Melih ERKrak Meteroloji şubesine gelmiş ve
ME , merhum Prof.Dr.Mehmet
şube öğrencilerine teorik Meteroloji derslerini vermiş ve seKÖKSAL ve Prof.Dr.Muzaffer
minerler yaptırmıştır. Bu yabancı
DALMAZ ile öğretim görevlisi
öğretim üyelerinin ingilizce ve
Kenan
SARIOGLU,
fransızca vermiş oldukları dersOrd.Prof.Ahmet
ARDAL,
leri şube asistanları Türkçeye
Prof.Nurettin TANER ve hayatını
çevirmişlerdir.
yitirmiş olan Şubenin diğer
Meteroloji şubesinin ilk
öğretim elemanlarını şükranla
Türk
elemanları
aralarında
an ar, Meteroloji Mühendisliğini
öğretim
görevlisi
İskender
daha ileriye götürmeye çalışan
Tatlısu,
merhum
öğretim
bu bölümünü çok genç kadgörevlisi Kenan Sarıoğlu o zaman
rosuna başarılar dilerim.
Elektrik Makina/arı Laboratuvarı

Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü ve Laboratuvarıarı
Prof.İzzet GÖNENÇ

Fııut Külünk (Yüksek Gerilim) lsboruuvarı . 1.000.000 voltluk Darbe Generatörü

Üniversitemizde Elektrik Mühendisliği öğreniminin
b ladığı 1934 yılının 60. yıldönümü ve 4936 sayılı kanun
gereğince Fakültemizin 1944 yılında kuruluşunun
50.
yıldönümü dolayısıyla hazırlanmakta olan bu anı kitabında,
Fakültemizin kuruluşunu izleyen yıllarda görevalmış
bir
Fakülte mensubu olarak, Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü ve
Fakültemizde muhtelif zamanlarda kurulmuş olan yüksek gerilim laboratuvarlarının kuruluşları ile ilgili açıklamalarda bulunmak üzere Fakültece gösterilen arzuya uyarak, bu konularda
kı a da olsa bazı açıklamalarda bulunmaya ve bu arada bizzat
yaşanrmş olan anılardan bazılarını dile getirmeye çalışacağım.
Fakültemizde asistan olarak göreve başladığım 1945
yılından, emekli olduğum 1983 yılına kadar geçmiş olan

yaklaşık 49 yıl gibi oldukça uzun bir süre içinde, gerek kürsü
taksimatında
ve gerekse ders programlarında
birçok
değişiklikler olmuş ve bu arada Fakültemizde zamanla oluşan
bazı önemli gelişmeler ve bünye değişiklikleri meydana
gelmiştir.
Fakültemizin tarihsel gelişimini içeren biri 1934-1946
dönemini ve diğeri ı946- ı960 dönemini kapsayan iki inceleme
eser mevcuttur. Fakültece kurulan bir komisyon tarafından
hazırlanmış olan bu incelemelerde Fakültemizin belirli bir tarihe kadar olan tarihsel gelişimini izlemek mümkündür. 1960
yılından sonraki dönemi kapsayacak bir incelemenin de
yapılması yararlı olacaktır.
Fakültece saptanan esaslara göre yapılacak açıklamaların

daha çok görevli olarak uzun süre hizmet verdiğimiz kürsü ve
laboratuarlar ile ilgili olması gerekmektedir. Bu itibarla bu
yazıda uzun süre hizmet verdiğim ve yöneticiliğinde bulunduğum Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü ile muhtelif zamanlarda Fakültemizde kurulmuş olan yüksek gerilim laboratuarları ele alınacaktır.
Genel olarak bir kürsü veya laboratuarın kuruluşu ile ilgili olarak yapılacak açıklamalarda, bu açıklamaların sadece kuruluşu izleyen dönemleri değil, aynı zamanda kuruluşundan
önceki dönemleri de kapsaması birçok bakımıardan ve özellikle
sözkonusu kürsü ve laboratuarların oluşumunu hazırlayan nedenlerin ve bununla ilgili gelişmelerin bilinmesi bakımından da
faydalı olacaktır. Bu itibarla bu yazıda Yüksek Gerilim Tekniği
Kürsüsü ve Laboratuarının aynı zamanda geçmişi ile ilgili olan
1945-1964 dönemine de kısaca değinilecektir. Yazının sınırlı
olmasını sağlamak amacı ile yapılacak açıklamalar daha ziyade
kısa pasajlar halinde verilecektir.
38 yıllık bir süreyi kapsayacak olan bu açıklamalarda,
gelişmeleri daha belirgin bir şekilde izleyebilmek amacıyla bu
açıklamalar aşağıda belirtilen 3 dönem halinde ele alınacaktır.
Bu üç dönemden
1945-1952 dönemi, asistanlık
dönemimi, 1952-1964 dönemi, doçentlik ve profesörlük
dönemimi ve nihayet 1964-1983 dönemi ise Yüksek Gerilim
Tekniği Kürsüsünün kuruluşu ve onu izleyen yılları kapsayacaktır.
1. ve 2. dönemlerle ilgili açıklamalarda daha ziyade
Prof.Dr. Turgut Boduroğlu'nun açıklamalarından geniş çapta
faydalanılmıştır. Görev sürem içinde bizzat yaşamış olduğum
bazı önemli anılarım bu yazının sonunda ayrı bir bölüm halinde ele alınacaktır.

1945-1952 Dönemi:
Almanya'da öğrenimini tamamlayarak yurda dönen arkadaşlarla birlikte 1945 yılında Elektrik Fakültesi'nde asistan
olarak göreve başladığımız zaman, Fakültemiz 9 kürsüden
oluşmakta ve kürsüler Prof Fuat Külünk (Dekan), Ord.Prof.
Burhanettin Sezerar, Prof.Dr. Mustafa Santur ve Prof.Dr. Nami
Serdaroğlu tarafından ya asaleten veya vekaleten yönetilmekte
idi. Fakültemizin kurucuları olan bu dört değerli hocamız,
gerek Fakültemizin kuruluşunda ve gerekse kuruluşu izleyen
dönemlerde büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Bugün hayatta
olmayan bu hocalarımızı bu vesile ile burada bir kez daha rahmet ve şükranla anmayı bir borç bilirim.
Fakülteye girişimizde o zaman dekan olan Prof. Fuat
Külünk, Fakülteye intisab eden arkadaşlar arasında görev taksimi yaptı. Böylece ben ve Şahin Ayanlar 9 kürsüden biri olan

Elektrik Tesisleri ve Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsünde asistan
olarak görevlendirildik.
Bilahere 1947 yılında mevcut
kürsülerden Elektrik Makinaları Kürsüsü ile Elektrik Tesisleri ve
Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsü birleştirilerek "Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü" adı altında ve kürsü başkanı olarak Prof Fuat Külünk'ün
yönetiminde tek bir kürsü haline
dönüştürüldü.
1964 yılına kadar devam eden ve asistanlık,
doçentlik ve profesörlük dönemlerimin büyük bir kısmını kapsayan bu kürsüde zamanla öğretim elemanı sayısında ve ders
programlarında bazı önemli değişiklikler olmuştur.
1947 yılında vatani görevimi yaptıktan sonra tekrar aynı
kürsüde göreve başladım. Birkaç yıl sonra, daha önce birlikte
çalıştığımız Şahin Ayanlar özel bazı sebeplerden Fakültedeki
görevinden ayrılmak zorunda kaldı.
Bu yıllarda Elektrik Makinaları ve Tesisler Kürsüsü
aşağıda isimleri yazılı elemanlardan oluşmakta idi.
Prof Fuat Külünk (Kürsü Başkanı)
Doç.Dr. Turgut Boduroğlu
Doç.Dr. Halis Duman
As. İzzet Gönenç
Bilahere 1948 yılında İsviçre'de doktorasını tamamlayarak yurda dönen Dr. Mustafa Bayram ve 1949 yılında
Fakültemizden mezun olan Muzaffer Özkaya aynı kürsüde asistan olarak görev yapmaya başladılar.
1945 yıllarında Fakültemiz, elektrik tesisleri, elektrik
makinaları ve yüksek gerilim laboratuarları bakımından çok
sınırlı imkanlara sahip bulunmakta idi. Bugün Gümüşsuyu'nda
bulunan Elektrik Makinaları Laboratuarının ilk kuruluşu 1946
yıllarına rastlar. Bu laboratuarın kuruluşu ile ilgili projeler o
zaman asistan olan Prof. Osman İkizli, Prof.Dr. Halis Duman,
Prof.Dr. Turgut Boduroğlu ve Prof. Moiz Eskenazi tarafından
hazırlanmış, cihaz ve aletlerin tesisinde ve bütün bu
çalışmalarda bu arkadaşların büyük emeği geçmiştir.
1945 yıllarında Fakültemizde yüksek gerilim laboratuarı
olarak daha önce 1938 yıllarında Prof. Franz Doppler
tarafından kurulmuş olan küçük bir laboratuar bulunmakta idi.
Gümüşsuyu binasının denize bakan tarafında, zemin katta, ana
kapının bitişiğinde yaklaşık 30 m2'lik bir odada tesis edilmiş
bulunan bu laboratuar başlıca ünite olarak II O kY, 5 kVA'lik bir
yüksek gerilinı deney transformatörü ile küçük çapta birkaç gerilim ölçü küresi ve bir adet transformatör yağı delinme deneyi
cihazını ihtiva etmekte idi.
Öğrenci deneylerinin yapıldığı bu laboratuar o zamanın
şartları ve gelişmeler bakımından dahi yetersiz bir durumda idi.
Bu laboratuar yerine daha büyükçe bir laboratuarın kurulması
zarureti gittikçe kendini göstermeye başlamıştı. Bu konu Prof
Fuat Külünk tarafından ele alındı ve yapılan ön çalışmalardan

sonra ı948 yılında İsveç'te ASEA firmasından 300 kY, 50
kYA'lık bir deney transformatörü ile İsviçre'de HEAFELYfirmasından 1 MYA, ıO kYs lik 6 kademeli bir darbe generatörü
satın alındı. Fakat bu sıralarda bu üniteleri Gümüşsuyu
binasında tesis edecek uygun bir yer mevcut değildi. Hatta bu
sebepten ötürü söz konusu transformatör ünitesinin kabul
işlemi Gümüşsuyu binasında Makina Fakültesinin o zaman boş
bulunan kazan dairesinde yapılmıştır.
Yukarıda belirtilen ünitelerin tesis edilebileceği bir yerin
bulunması o sıralarda en önemli problem olarak ortaya
çıkmıştı. Fakültemizle Üniversite ilgilileri arasında varılan
anlaşma gereğince Taşkışla binasının zemin katında sağ cephede bulunan 14x ı ı m2'lik salonun Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurulmak üzere Elektrik Fakültesine geçici olarak
tahsisine karar verildi. Böylece söz konusu problem geçici olarak bir çözüme kavuşmuş oldu.
1949 yılında 300 kY'luk deney transformatötü
Taşkışla'daki yerine monte edildi. Darbe generatörünün kurulması görevi ise Prof.Fuat Külünk tarafından bana verilmişti.
1950 yılında bu ünitenin montajı tamamlandı ve Laboratuvarımız işletmeye açıldı. 1950 yılında doçentlik tezi ve
araştırma yapmak üzere Almanya'da Siemens Fabrikasına gittim, 1951 yılı ortalarında yurda döndüm.

1952-1964 Dönemi:
1951 yılında yurda döndükten ve Fakültede göreve
başladıktan sonra doçentliğimi verdim. 1950 yılının Ocak ayı
sonlarında Prof.Fuat Külünk'ün beklenmedik, ani, genç ve verimli yaşta vefatı hepimizde derin bir üzüntü yaratmıştı. 1952
yılında profesörlüğe terfi eden Prof.Dr.Turgut Boduroğlu, Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü başkanlığına getirildi.
Prof.Dr. Turgut Boduroğlu ilk iş olarak kürsü arkadaşları
arasında, elektrik makinaları, elektrik tesisleri ve yüksek gerilim konularında, sorumluluk taşımak üzere iş bölümü yaptı ve
böylece ben, yüksek gerilim konusunda sorumluluk yüklenmiş
olarak görev yapmaya başladım.
Bu dönemde ders ve konferans vermek üzere muhtelif
zamanlarda misafir profesör gelmekte idi. 1955 yılında o
zaman Stutgrat Teknik Üniversitesinde Elektrik Tesisleri ve
Ayar Tekniği Kürsüsü Başkanı Prof.A.Leonhard misafir profesör
olarak Fakülteye geldi ve bir yıl süre ile yüksek gerilim dersleri
ve konferanslar verdi.
1950-51 yıllarında işletmeye açılan Taşkışla'daki yüksek
gerilim laboratuvarında öğrenci deneyleri yanında aynı zamanda orta gerilim cihaz ve izolatörleri ile ilgili sınırlı sayıda
bazı standart deneyler yapılmakta idi. Bu laboratuvar o za-

manlar yurdumuzda kendi türünden biricik laboratuvar olması
dolasıyla sanayi ile ilgili standart deneylerin. yapılması
yükümlülüğünü de üzerine almak zorunda kalmıştı. Bu durum
sanayi ile üniversite arasında bir işbirliğinin başlaması ve sanayiimizin gelişmesine belirli bir katkıda bulunmak bakımından
yararlı olmakta idi.
Bu yıllarda memleketimizde sanayileşme atılımları
henüz yeni başlamıştı. Yüksek gerilim alanında ancak orta gerilim ayırıcıları ve yardımcı cihazlar ile orta gerilim transformatörü üreten az sayıda müessese mevcut idi. Alçak gerilim
izolatörleri dahil tüm yüksek gerilim izolatör ve cihazları
dışarıdan ithal edilmekte idi. Fakat zamanla memleketimizde sanayileşme alanında gelişmenin başladığı gözlenmekte ve bu
arada orta ve yüksek gerilim elektrifikasyon şebekeleri
genişletilmekte idi. Bu yıllarda yurdumuzda en yüksek enerji
iletim gerilimi olan 154 kY'un ileriki yıllarda 380 kY'a
yükseltilmesi, ilgili kuruluşlarca araştırılmaya başlanmıştır.
Taşkışla'daki yüksek gerilim laboratuvarımızın yer
bakımından geçici olması dolayısıyla yeni bir laboratuvar
binasının yapılması gerekiyor ve bu laboratuvarın öncelikle
öğretim ve araştırma bakımından planlanması düşünülüyordu.
Fakat yukarda kısaca belirtmeye çalıştığım gelişmeler karşısında
bu yeni laboratuvarın aynı zamanda Üniversitemiz ile sanayi
arasında başlayan işbirliğinin devamını sağlayacak ve böylece
sanayimizin gelişmesine belirli bir katkıda bulunacak nitelikte
olmasının da birçok bakımıardan yararlı ve zorunlu olacağı
aşikar idi. İşte bu sebeplerden dolayı kurulacak yeni laboratuvarın
planlanmasında
bu laboratuvarın
öğretim,
araştırma ve sanayiye katkıda bulunmak gibi üç özelliği bir
arada taşıması gözönünde bulundurulmuştur. İlk olarak böyle
bir laboratuvarın kurulabilmesi için uygun bir yerin seçilmesi
gerekiyordu. Gerek öğretim ve gerekse akademik ve idari
bakımdan bu yerin Fakültemize yakın olmasının uygun olacağı
düşünülmekte idi. Esasen Münih Teknik Üniversitesinde de aynı
düşüncelerle kurulmuş bir laboratuvar örneği bulunmaktaydı.
Bu yerin Fakülteye yakın olması aynı zamanda inşaat esnasında
gerekli çalışmaların ve mühendislik kontrollannın kolayca
yapılabilmesine de imkan verecekti.
Gümüşsuyu binasımn arka tarafında bu koşullara uygun
bir arsa bulunmaktaydı. Prof.Dr.Turgut Boduroğlu'nun anılarında
temas ettiği gibi bu arsaya aym zanıanda Makina Fakültesi de talip
olmuş idi. Bu sıralarda 1955 yılında Dekan olan Prof.Dr.Turgut
Boduroğlu büyük gayretler sarfederek 1957 yılında bu arsanın
Yüksek Gerilim laboratuvarı kurulmak üzere Fakültemize tahsisini
sağlayabilmiştir. Laboratuvarın kurulmasında ilk adım olan bu tahsis işinin sonuçlandırılmasında Prof.Dr.Turgut Boduroğlu'nun sarfettiği büyük çabaları ve başarılanm bu vesile ile dile getirmek isterim. Diğer taraftan bu sıralarda konferans vermek üzere

Fakültemize gelen Prof.Dr.Printz'in bu tahsis işinde yaptığı
ôrıerilerin ve özellikle müteveffa Prof.Fuat Külünk'ün aziz anısının
büyük roloynadığını belirtmek isterim.
Sözkonusu laboratuvarın planlama ve projelendirme
işlerini üniversitemizin Yapı İşleri Başkanlığı ile müştereken
yürütmeye başladık. Bu çalışmalar süresince muhtelif sebeplerden ötürü muhtelif zamanlarda üç ayrı proje yapmak
mecburiyeti hasıl oldu.
Birinci proje laboratuvar için tahsis edilen arsanın boyutlarına göre tasarlanmış idi. Fakat bugün laboratuvarımızın
önünden geçen yolun açılması sonunda bu arsa küçüldü ve
bugün kurulmuş olan laboratuvarın sınırları durumuna geldi.
Bu sınırlı alan için ikinci bir proje hazırlandı. Fakat Bayındırlık
Bakanlığınca onaylanan bu proje de 21 m olan fasat
yüksekliğinin 17 m'ye düşürülmesi konusunda Bakanlıkça öne
sürülen koşul nedeniyle bu projede uygulanma olanağını bulamadı. Sonunda üçüncü bir proje hazırlandı. Bu projede fasat
yüksekliği 21 m kalmak koşuluyla binanın üst çevresinde, iç
kısmında elektrik alanı bakımından ölü bir bölge olan 4 m'lik
bir bölümün eğik biçimde yapılması tarafımızdan teklif edilmiş
ve mimari projelerin bu esasa göre hazırlanmasına karar verilmiş idi. Fakat bu projeler üzerinde Kürsümüzün iradesi
dışında olan önemli bir değişiklik yapıldığı ve 4 m ile
sınırlanan bölgenin aşağıya kadar eğik bir biçimde uzatılmış
olduğu tespit edildi. Bu değişikliğin bir yüksek gerilimci olarak
kabul edilemlyeceği aşikardır. Ancak iki yıl üst üste bütçede bu
iş için tahsis edilmiş olan ödeneklerin sarf edilememesi halinde
sözkonusu laboratuvarın kurulmasının da tehlikeye girebileceği
gözönüne alınarak, sözkonusu projenin kabul edilmesi yoluna
gidilmesi zorunluluğu hasıl oldu. Bu proje dolayısıyla kurulacak
laboratuvarın 12 m yükseklikte her cephede 3 m'lik bir yararlı
hacim kaybı meydana gelmekteydi. Ancak bu sakınca yüksek gerilim deney ünitelerinin uygun düzenlenmesi ve hareketli
şekilde yapılması ile kısmen giderilmiştir.
Söz konusu laboratuvar aşağıda ayrı ayrı açıklanacağı
üzere A,B,e, gibi üç blok ve bir dış deneyalanından oluşacak
şekilde planlanmıştır.
A bloku orta gerilim, B bloku 380 kY tesisleri için, C
bloku ise B blokundaki deney ünitelerinin besleme kaynaklarının tesisi için tasarlanmıştır. 1961 yılında temeli atılan
ve 1963 yılında inşaatı tamamlanan iki ayrı deney salonundan
ve idari büro kısmından oluşan A blokuna 1963 yılında
Taşkışla'dakı 300 kY'luk deney transformatörü ile 1 MY'lık
darbe generatörü taşınarak ayrı ayrı salonlara yerleştirilmiş ve
işletmeye açılmıştır. Bu laboratuvarda uzun süre öğrenci deneyleri yanında aynı zamanda orta gerilim seviyesinde standart
deneyler de yapılmaktadır.

Yurda döndüğümüz sıralarda teknik alanda ve özellikle
elektrik alanında çok az sayıda yayın yapılmaktaydı. Fakat zamanla teknik öğretim ve sanayinin gelişme yoluna girmesi sonucunda yurdumuzda teknik yayına duyulan ilgi ve ihtiyaç gün
geçtikçe artmaya başlamıştı. Bu durum karşısında Üniversite
mensupları olarak bizlerin de bu gelişmelere belirli bir katkıda
bulunmamız icab ediyordu. Bunun da eniyi bir şekilde bir yayın
organı yardımıyla sağlanabileceği aşikardı; işte bu düşüncelerle
bütün bu yoğun çalışma dönemi içinde 1954 yılında Doç.Ahmet
Akhunlar, Doç.Dr.Mustafa Bayram, Doç.Ziyaettin Süder ve benden oluşan bir yayın heyeti kurdu k ve rahmetli pederin sahip
ve mesul müdürlüğü altında Elektroteknik Mecmuasrnı (ETM)
çıkarmaya başladık. Bu mecmua elektrik mühendislerine, elektrik teknisyenlerine ve üniversite öğrencilerine hitap edilecek
bir şekilde düzenlenmişti. Bu mecmuamız 1954 yılından 1985
yılının sonuna kadar tam 31 yıl hiç aksatmadan sürekli bir
yayın hayatını sürdürme başarısını göstermiştir. Bu başarının
elde edilmesinde arkadaşlarım ve özellikle son yıllarda
Prof.Dr.Mustafa Bayram'ın gösterdiği gayret ve emekleri bu vesile ile belirtmek isterim. Ancak son yıllarda mali durumun bozulması dolayısıyla sözkonusu mecmuanın yayınına 1986 tarihinden itibaren bir süre ara verilmiştir.

1964-1983 Dönemi:
Bu dönem Yüksek Gerilim Tekniği Kürsüsünün ayrı bir
Kürsü haline dönüştüğü
ve yüksek gerilim laboratuvarının kuruluşu ile ilgili çalışmaların devam ettiği bir dönemdir.
1964 yılında Elektrik Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü bizzat Kürsü Başkanı Prof.Dr.Turgut Boduroğlu'nun önerisi ve Profesörler Kurulunun Kararı ile, Elektrik Makinaları Kürsüsü,
Elektrik Tesisleri Kürsüsü ve Yüksek Gerilim Tekniği Kürüsü
olmak üzere 3 kürsüye ayrıldı. Kürsü Başkanlığı görevini
üstlendiğim bu kürsünün öğretim kadrosunda Prof.Dr.Muzaffar
Özkaya, Asis.Nurdan Güzelbeyoğlu ve Asis.Yılmaz Özkan bulunmakta idi (Not: Nurdan Güzelbeyoğlu. 1968 yılında "Elektrik
Makinaları ve Tesisleri Kürsüsü"ne geçmiştir.)
1952 yılında, genç yaşta Elektrik Makinaları ve Tesisleri
Kürsüsü Başkanlığına gelen ve 1964 yılına kadar uzun bir süre
bu kürsüyü başarı ile yöneten Prof.Dr.Turgut Boduroğlu'nun
müstakil kürsülerin oluşmasında da gösterdiği olgun tutumu ve
sarf ettiği emekleri bu vesile ile belirtmeyi bir borç bilirim.
1965 yılında B blokunun temeli atıldı. 380 kY cihazların
deney ve araştırma çalışmaları için boyutlandırılmış olan ana
ünite olarak bir adet 1,2 MY, 1000 kYA'lik 3 kademeli kaskat
deney transformatörü, bir adet 3,6 MY, 180 kw, 18 kademeli
darbe generatörü, bir adet 1 mY, 10mA'lik doğru gerilim kaskat

generatörü, bir adet 400 kY'luk tesla transformatörü, bir adet
750 kY'luk geçit izolatörü ve bunlara ait po tansiyometre ve
yardımcı teçhizat bulunmaktadır. Bina bakır levha ile kapIanmak suretiyle ekranlanmıştır. Tüm kapı ve pencereler ekranlama kontakları ile teçhiz edilmiştir.
Laboratuvar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için
1984 tarihinde hazırlanmış olan yazıya bakılması yararlı olacaktır.
1969 yıllarında siparişi verilen deney ünitelerinin montajı yapıldıktan sonra laboratuvarımız 1974-1975 yıllarında
çalışır duruma gelmiş bulunuyordu. Laboratuvarın resmi açılışı
ise 1978 yılında yapıldı. Bu laboratuvarda ilk yüksek gerilim
standart deneyi 154 kY'luk bir ayırıcı üzerinde 1978 yılında
yapılmıştır. Laboratuvarın resmen işletmeye açılışı ile yüksek
gerilim standart deneylerinin yapılması zamanlama bakımından
aynı tarihlere rastlanmaktadır. Bu ise cidden sevindirici durum
olmuştur. Bunu izleyen yıllarda muhtelif müesseselere ait 35,
154, 400 kY'luk ayırıcı, kesici, gerilim ölçü transformatörleri,
gerilim bölücülerin standart deneyleri yapılmış ve halen de
yapılmaktadır.
Bu laboratuvarın kurulmasında büyük yardımlarını esirgemeyen, emeği geçen Fakülte ve Kürsüdeki mesai arkadaşiarıma ve ilgili müesseselere bu vesile ile teşekkür etmeyi
bir borç bilirim.
1965-1967 ve 1967-1968 yıllarında olmak üzere iki
dönem dekanlık görevinde bulundum. 38 yıllık bir görevden
sonra nihayet 1983 yılı Haziran ayında emekli oldum.

Anılar
Aslında insan yaşamını oluşturan anıların büyük bir
kısmı hiç şüphesiz doğrudan doğruya kişinin bizzat kendini ilgilendirir. Fakat bunlar arasında bazı öyle anılar vardır ki, bunlar daha ziyade yaşanan döneme ve olaylara, daha doğrusu
geçmişe ışık tutması bakımından toplumu ve dolayısı ile gelecek kuşakları da ilgilendirir. Diğer taraftan yine öyle anılar
vardır ki, bunlar gelecek için ıbret verici ve öğretici nitelik
taşırlar.
Anılarımı kaleme alırken daha ziyade bu tür anıları dile
getirmeye ve bunlardan birkaç örnek vermeye çalışacağım.
1) 1945 yılında yurda dönüp Fakültemizde göreve
başladığımız sıralarda bizleri en çok etkileyen hususun, yurdumuzun batıya göre gerek sanayi ve gerekse çağdaşlaşma
bakımından oldukça gerilerde kalmış olması idi. O zamanlar
yurdumuz, birkaç sanayi kuruluşu hariç hemen hemen hiçbir
sanayi ürününün üretilmediği bir ülke görünümünde idi. Bu
durum bizlerde, özellikle Atatürk döneminin ilk genç kuşakları
arasında olmamız dolayısıyla büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Bunun doğal bir sonucu olarak hepimizde küçük de olsa,
birşeye başlanıak ve birşeyler yapabilmek heyecan ve arzusu
hakim olmaya başlamıştı. Böylece arkadaşlar arasında uğraşı
alanlarına göre gruplaşmalar meydana geldi ve bu arada üç
müteşebbis grup oluştu.
Turgut Boduroğlu, Şahin Ayanlar, Hikmen Binark, Muzaffer Sağışman, Sedat Eldem ve benim bulunduğum grupta Turgut Boduroğlu, Şahin Ayanlar ve vaktiyle izolatör fabrikasında
çalışmam dolayısıyla ben, izolatör üretimi alanında, diğer arkadaşlar ise makina ve pres mamulatı alanında çalışmaya
başladık. 2. grupta ise ecdet Tükel ve müteveffa Orhan Işık
tahta ayakkabı çivisi üretimi ile, 3. grupta Serbülent Bingöl ve
arkadaşları fayans üretimi alanında çalışmaya başladılar.
Yurdumuzda o sıralarda teknolojik olanakların sınırlı
olması dolayısıyla her grup ihtiyacı olan cihaz ve aletlerin
büyük bir kısmını bizzat imal etmek zorunda kalmıştı. Buna belirgin bir örnek vermek üzere izolatör üretimi için yaptığımız
çalışmalarda karşılaştığımız güçlüklerden kısaca söz etmek isterim. İzolatör üretimine geçmeden önce ilk çalışmalar için
1500 "C'ye kadar çıkabilen küçük çapta bir deneyocağına ihtiyaç hasıl olmuştu. Böyle bir ocak yapabilmek için de çubuk
şeklinde silit dirençlere ihtiyaç vardı. Yurdumuzda o zaman temini mümkün olmayan bu dirençleri de imal etmek zoruna
idik. Bunun için de düşük gerilimli yüksek akımlı bir transformatör ile bir pişirme ocağını yapmamız gerekiyordu. Turgut
Boduroğlu ile birlikte hurdacılardan temin ettiğimiz malzeme
ile ayarlanabilir böyle bir transformatör ve gerekli pişirme
ocağını uzun çalışmalardan sonra yapabildik. Bütün bu
çalışmalar Turgut Boduroğlu'nun evinin alt katında bulunan
atölyede yürütülmekte idi. Silit imalatına geçtiğimizde uzun
süren pişirme olayları bazen gece yarılarına kadar sürmekte idi.
O sıralarda arkadaşlarımızdan birçoğu ile birlikte Üniversitenin
Gümüşsuyu'ndaki öğrenci yurdunda kalmakta idik. Uykusuzluğa
dayanıklı olmam dolayısı ile bu pişirme çalışmalarını gece
yarılarına kadar ben yürütmekte idim. Bu arada pişirme
ocağında bazan patlamalar meydana gelmekte idi. Bu durum
mahalle sakinleri arasında bir dedikodunun yayılmasına ve "burada atom bombası yapıyorlar" gibi bir şayianın dolaşmasına
sebep olmuştu. Çalışmalar sonunda parçalar halinde silit elde
edilebilrnişti. Fakat bunların pres edilerek çubuk haline getirilmesi olanağına sahip değildik. Bu sebepten, yeni olanaklar
aradık ve o zamanlar terk edilmiş durumda olan Yıldız Porselen
atölyelerini çalıştırmayı düşündük. Bunun için de gerekli iznin
alınması amacıyla o zamanın Yali ve belediye başkanı olan
Dr.Lütfü Kırdar'a başvurmak zorunluluğu hasıl oldu. Turgut Boduroğlu ile birlikte bizi kabul etmek nezaketini gösteren değerli
kişiliğe sahip Dr.Lütfü Kırdar'la yaptığımız konuşma sırasında
bize aynen şöyle demişti: "Bu atölyenin anahtarını size ve-

riyorum. Bana bir fincan olsun yapıp getirirseniz beni çok
mutlu edersiniz". İşte İstanbul gibi bir şehrin vali ve belediye
başkanının içtenlikle söylediği bu sözler yurdumuzun sanayi
bakımından o zamanki durumunu dile getirmeye kafidir.
Büyük bir heyecanla i e koyulduk, fakat ocakları
çalıştırmak için elektrik tesisatı ve birçok teçhizatın yapılması
gerekiyordu. Mali durumumuzun çok sınırlı olması dolayısıyla
bu teşebbüsten de vazgeçmek zorunda kaldık.
Haftanın tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında
yaptığımız bu çalı malar aslında geri kalmış olmanın verdiği
üzüntü ve heyecanın bir sonucu idi. i950 yıllarında başlayan sanayileşme hamlesinde bugünkü sanayiimizin ilk temelleri bizden
sonra gelen ve aynı heyecanı taşıyan genç kuşakların eseridir.
2) 1950 yıllarında Taşkışla'daki Yüksek Gerilim Laboratuvarında 1 MY'lik darbe generatörünün montajı tamamlanmış ve işletmeye alınmıştı. Bir gün Turgut Boduroğlu,
bu darbe generatörünün
çalı masını yerinde görmek üzere laboratuvara gelmişti. Generatörü
çalıştırdıktan sonra deney
alanına girdik. Generatörü besleyen doğru gerilim ünitesine
yaklaştığınmda Turgut Boduroğlu. sanki içine doğmuş gibi "topraklama yapıldı mı?" diye sorduğunda bir anda ölüm tehlikesiyle karşılaştığımızı anladım. Zira kumanda masasındaki
topraklama düğmesine basmadığımı hatırladım. Bir adım daha
atmış olsaydık, yaklaşık 160 kY doğru gerilim altında bulunan
kondasatörlerin boşalma darbesine maruz kalacaktık. Bu da
yüzde yüz ölüm demekti. Topraklama çubuğunu kondansatöre
yaklaştırdığımızda büyükçe bir açıklıktan atlamanın meydana
gelmesi, doğrusunu söylemek gerekirse bizde şok etkisi yaratmıştı.
Bu olay bize yüksek gerilim laboratuvar ve tesislerinde
güvenlik topraklamasının ne kadar önemli olduğunu ve bu konuda en ufak bir ihmalin nelere sebep olabileceğini göstermesi
bakımından ibretle üzerinde durulması gereken bir olaydır. Bu
nedenle öğrenci deneylerinde herşeyden önce emniyet topraklaması üzerinde önemle durulmaktadır. Bu arada bizler
dahil bütün teknisyenlerimizin yüksek gerilim alanına girerken
topraklama çubuğunu muhakkak suretle ele almaları zorunlu
bir alışkanlık haline getirilmiştir.
3) Yine Taşkışla'da Yüksek Gerilim Laboratuvarında
1953 yıllarında ikinci kez hayat tehlikesine maruz kalmıştık.
Şöyle ki, darbe generatörünün
kapasitif gerilim bôlücüsünün
flaşından yağ sızıntısı görülmüştü. Bunun giderilmesi için
yaklaşık 2 m yükseklikte olan bu gerilim bölücüsünün
üst
kapağının açılıp içinin boşaltılması gerekiyordu. Teknisyen
Şevket Akyılmaz ile birlikte üst kapağın vidalarını çıkarmaınıza
rağmen bu çelik kapak bir türlü açılmıyordu. Bu durumda keski
ve çekiç kullanmak zorunda kaldık. 1-2 darbeden sonra urnul-

madık bir olay meydana geldi ve sözkonusu çelik kapak yerinden fırlayarak 6,5 m yükseklikteki tavana çarptıktan sonra
omuzuma sürünecek şekilde yere çakıldı. Çok kısa süren bu
olayda her ikimizin başı fırlayan kapağa çok yakın bulunmakta
idi. Bu durumda her ikimizin başı parçalanabilirdi. Yaptığımız
incelemede pertinaks gövde içinde bulunan kondansatör bloklarını sıkıştıran ve kapağı fırlatan bu yayın tahminimizin
üstünde çok güçlü bir yayolduğu tesbit edildi.
Daha sonra yaptığımız bir tertibat sayesinde bu gibi tehlikeli durumları önleme imkanı sağladık ve bu arada uyarı mahiyetinde olınak üzere kapağın üzerine bir uyarı notu yazdık.
Bu olay bize, bu gibi çalışmalarda daima en kötü ihtimali
gözönüne alarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini gösterir.
4) 1975 yıllarında bugünkü Yüksek Gerilim Laboratuvarımızın B blokunda merkezi küre sistemi üzerinde
yaptığımız çalışmalarda ölüm tehlikesiyle sonuçlanabilecek bir
olay meydana gelmişti. ı2 metre yükseklikte tavana asılı 2 m
çapında, 8 m uzayan teleskoplu merkezi küre sisteminde
yaptığımız çalışmalarda o zamana kadar herhangi bir arıza
göstermeyen teleskobun bu sefer yukarıya doğru hareketi
esnasında üst sınırda durmadığı ve bu arada teleskobu yukarıya
çeken çelik halatın aşırı gerilmesi sonucunda endişe verici
çatırtılı gürültüler çıkarmaya başladığını duyduk. Bu anda derhal
devreyi açmak zorunda kaldık. Yaptığımız incelemede çelik
halatın kopma sınırına kadar gerildiği ve üst limit kontağın kuınandaya uyarak devreyi açmadığını ve bunun besleme devresine ait fişin prize sokulma konumuna bağlı olduğu tesbit edildi. Bu olayın da aslında ilgili firmanın büyük bir hatasından
kaynaklandığı aşikardır. Bu gibi kazaları önlemek amacıyla yeni
bir kumanda sistemi geliştirildi ve durum ilgili firmaya bildirildi.
5) Yine aynı türden bir olay 1978 yıllarında B blokunda
meydana geldi. Bu blokta bulunan darbe generatörünün levha
bloklardan oluşan ı2 m uzunluğundaki direnci, generatörün
üstündeki askı tertibatına asılması gerekiyordu. Bu çalışmalar
esnasında ben aşağıda bulunuyordum. Beklenınedik bir anda bu
ı2 m lik direncin omuzumu sıyıracak şekilde yere düştüğünü
gördüm. Başıma isabet etmesi halinde büyük bir hayat tehlikesi
doğacağı aşikardır. Bu olayın nedenini araştırdığımızda direncin
üst kısmında bulunan yaylı askı çengelinin açılan kısmının
yukarıya doğru yönelik olduğu ve direncin sağa sola
döndürülmesi sırasında bu yaylı çengelin kendiliğinden açıldığı
tesbit edildi. Herhangi bir kazayı önlemek maksadıyla bilahere
yaptığımız çalışmalarda bu yaylı çengeller kendiliğinden
açılmayacak şekle getirildi. Böyle bir emniyetsiz çengelin kullanılması aslında ilgili firmanın bir hatası idi. Durum ilgili firmaya duyuruldu ve gerekli güvenlik önleminin alınması önerildi.

Elektrik Ölçmesi Kürsüsü ve İlk Başkanı Burhan Hoca
Prof. Hasan ÖNAL

Burhanettin Sezerar (Elektrik Ölçmesi) Laboratuvarı

Elektrik Ölçmesi Kürsüsüne intisabımdan başlamam
sanırım uygun düşer: 1946 yaz yarıyılında, mezuniyetimize
birkaç ay kala, ilan tahtasında. T.C. Radyo idaresinin 2 mezunumuzu ihtisas için A.B.D.'ye göndereceği ni görerek, arkadaşım Tahsin Saya ile başvurduk. Dekan Prof.Fuat Külünk,
ikimizin de Üniversitede asistan kalınamızın daha uygun
olacağını, ileride Üniversite tarafından da dış ülkelere
gönderilebileceğimizi belirterek, siz bir hafta daha düşünün diyerek bizi geri gönderdi. Bir hafta sonra, rahmetli Sayın
Külünk'ün karşısına çıkıp, şimdi gitmekte ısrar ettiğimizi
söyleyince, sizin Maarif Vekaletine mecburi hizmetiniz var; ben
de bu hizmeti Radyo idaresine devrettirmeyeceğim diyerek,
bazı zamanlarda gerçekten gereken diktatörlüklerinden birisini

daha yaptı. Birkaç ay sonra mezun olup asistan atandıktan
sonra da, açık asistan kadrolarından birisinin Santur Beyin
Yüksek Frekans Tekniği Kürsüsünde, ötekinin de Burhan
Hocanın Elektroteknik ve Elektrik Ölçme Kürsüsünde olduğunu
öğrenerek, amatör elektronikçiliğe benden çok daha önce
başlamış bulunan arkadaşım Tahsin Saya lehine Yüksek Frekans
Tekniği Kürsüsünden vazgeçmek bana düştü ve böylelikle, 1946
Ağustosu başında, Ord.Prof.Burhaneddin Sezerar'ın (1886-1953)
yanında asistanlığa başlamış oldum. Asistanı olduğum sıralarda
altmışlı yaşlarını yaşamakta olan Burhan Hocanın 1953 yılında
vefat edinceye kadarki durumunu düşünüyorum da, bana çok
daha sıhhatli bir ömür vermiş olınasından dolayı Tanrıya
şükrediyorum. Ciddi bir hastalığı olmamasına rağmen,

gerçekten çok yıpranmış görünür ve kendisini çok yorgun hissederek, sadece uygulamaları değil, derslerin de önemli bir
kısmını ve hatta kürsü yönetimi sorumluluğunun bazı
parçalarını bile bana bırakırdı. Bu yüzden, genç yaşta sorumluluk alarak birşeyler yapabilme zevkini de Burhan Hoca
bana tattırmış oldu. Haftada birkaç kez Kürsüye gelip Laboratuvarda dolaşırken, boş zaman bulup da, tamir etmeğe
çalıştığım eş dost radyolarının armut biçimindeki elektron
tüplerine bakar bakardı da "Allah! Allah! Ben de radyo
amatörlüğü yaptım; amma, hiç bunlara benzemezdi." derdi. Herhalde uğraştığı devreler Marconi'nin şerareli postaları
olmalıydı. Fakat, bu teknik ne kadar hızlı gelişiyor ki, şimdi
benim asistanlarınun meşguloldukları devrelere bakarak ben
de aynı şeyleri söylüyorum.
Elektroteknik ve Elektrik Ölçmesi Kürsüsü, 1944 yılında,
ilk defa Ord.Prof.Burhaneddin Sezerar'ın başkanlığında kurulduktan sonra, meşgulolduğu konulardan devrelere ilişkin
olanları, Telekümonikasyon Kürsüsünden ayrılarak sonradan
kurulan Devreler Kürsüsüne bırakılmıştır. Daha sonra, elektromagnetik dalgalar ve alanlar konuları personelin bir kısmıyla
ayrılarak Alanlar Kürsüsü kurulmuştur. Geri kalan personel de
Elektroteknik Kürsüsü ve Elektrik Ölçmesi Kürsüsü adlarıyla
ikiye ayrılmıştır. Görüldüğü gibi, Burhan Hocanın kürsüsü
parçalanarak
birçok
kursünün
oluşmasına
olanak
sağlamasından başka, sorumluluğundaki laboratuvar techizatı
da
parçalanarak
birçok
laboratuvarın
çekirdeğini
oluşturmuştur.
Asistanlığımın ilk yıllarında, Kürsü sorumluluğundaki laboratuvarın demirbaş techizatının sayımı
yapıldıktan sonra, hemen hemen yarısı 3 ayrı laboratuvara
dağıtılmıştır. Dağıtılanların birinci kısmı, zaten kurulmuş ve
önemli miktarda da techizat edinmiş bulunan Elektrik Makinaları Laboratuvarına devredilmiş bulunup o sırada Elektrik
Makinaları Kürsüsünün baş asistanı olan rahmetli Sayın
Prof.Or.Osman ikizli'ye tarafımdan teslim edilmiştir. ikinci
kısmı, o zaman yeni asistan olan Sayın Prof.izzet Gönenç'e teslim edilmiş ve şimdiki modern Yüksek Gerilim Laboratuvarının
çekirdeğini oluşturmuştur. Üçüncü kısım ise sonradan
Üniversiteden ayrılan asistan yüksek mühendis Şahin Ayanlar'a
teslim edilmiş idi. Sanırım, şimdiki Tesisler laboratuvarının
çekirdeğini de bu techizat oluşturmaktaydı. Geri kalan yarı techizat, zamanla, bütçenin elverdiği oranda modernleştirilerek
günümüze kadar getirilmiştir. Bu Laboratuvar, daha önceden de
olduğu gibi, yönetimim altında kaldığı sürece, ülke endüstrisine
ihtiyaç duyduğu oranda yardım etmesinin yanında, kamu satınalmalarındaki malzeme muayenelerini yaparak ve gerektiği
oranda Türk Standartları Enstitüsünü yedekleyerek ve destekleyerek kamu hizmetlerini sürdürmüştür.
Şüphesiz ki, asıl
görevi olan eğitim ve öğretim görevini de en üst seviyede

sürdürmekte devam etmiştir.
Elektrik Ölçmesi Kürsüsü gerek kendisinden ayrılan disiplinlerin ve gerekse kendi içinden doğan kürsülerin önemli
bir kısmını Elektrik Mühendisliği Bölümünde, diğer kısımlarını
da Elektronik ve Haberleşme Bölümünde bırakarak, kürsü
örgütlenmesini kaldıran 2547 sayılı üniversiteler kanunu ile
ömrünü tamamlamış olup, kontrolun en önemli parçasının
ölçme olması dolayısıyla, 1982 yılında, Kontrol ve Bilgisayar
Bölümüne geçmiş ve Kontrol ve Kumanda Anabilim dalı içinde
görevini sürdürmektedir.
Görüldüğü
gibi, Elektrik-Elektronik
Fakültesinin
geçmişinde, pek çok disiplinlerin kaynağını oluşturmuş olan
Elektroteknik ve Elektrik Ölçmesi Kürsüsü hakkında belki
benim söyleyemediğim pek çok şey daha söylenebilir, fakat,
ben kürsünün ilk başkanı Ord.Prof.Burhanettin Sezerar'ın
kişiliğini yansıtacak birkaç söz daha söylemek istiyorum. ı940
yılında Nafıa Vekaletine bağlı Yüksek Mühendis Mektebine
girdiğimiz zaman, elbette matematik ve fizik hocalarının
dışında, meslek dersi hocası olarak iki Burhan Hocanın adı
başta duyulanlar arasındaydı. ikisi de Fransız ekolünden olan
birisi sert görünüşlü ve biraz da kıt notlu inşaat Şubesinin sucu
Burhan Ilocası, ötekisi ise yumuşak görünüşlü birazcık da bol
notu ile öteki kutupta bulunan Elektromekanik Şubesinin elektrikçi Burhan
Hocası idi. Türkiye'nin
ilk elektrik
mühendislerinden olan Ord.Prof.Burhaneddin Sezerar'ın çok
geniş ve pek ilginç pratik deneyimleri vardı ve sırası düştükçe,
derste bunları anlatarak, vermek istediği kavramları böyle
pekiştirirdi. Mesela, enerji sakınımı ve verim kavramlarını
pekiştirmek için başından geçen şu ilginç olayı anlatırdı: Kurtuluş Savaşı kazanılıp Türkiye Cumhuriyeti kurulunca, harabe
halindeki ülkeyi en kolay yoldan kalkındırma çareleri de, elbette ki o gün için en çok sözü geçen askerlerden çıkıyormuş.
Balıkesir'in Kolordu Komutanlığı erkanı arasında da sudan bedava elektrik enerjisi üretebileceği fikri duyulup Işlenrneğe
başlamış ve birgün bir uzmanını çağırıp danışmayı
düşünmüşler. Burhan Hoca kalkıp Balıkesir'e yollanmış.
"Ovanın ortasında aktığı belli belirsiz bir su birikintisi" diyor.
Memleketim olduğu için nereleri olabileceğini tahmin edebiliyordum. Burhan Hoca, "böyle sulardan elektrik elde edilemez" demiş. "Neden ki!" demişler. "Chute (fransızca düşü
anlamında) lazım" demiş. "O da ne ki!" demişler. "Canım suyun
yukardan düşmesi lazım ki çarkı döndürsün" demiş. Bunun
üzerine hazirun (orada bulunanlar) "kolayı var; kuyu kazarız!"
demişler. Bunun üzerine hoca "iyi! amma; dolunca ne olacak!"
demiş. "ee! canım! Artık o da mı dert! Elektrik elde ettik ya!
dışarı pompalarız" yanıtını almış. Herhalde memleketim
olduğundan olacak, Hocanın pek zengin fıkra dağarcığından,
benim aklımda sadece bu kalmış.

Nasıl Elektronikçi Oldum?
Prof. Tahsin SAYA

Çocukluk merakım daha ziyade makina ile ilgili idi. Ama
yapmak istediğim pek basit şeyleri bile hep mekanik zorluklar
yüzünden gerçeleştiremiyordum.
Parçaları birbirine uydurmak
zordu; çakı, testere tırnak törpüsü. çekiç, keser, tornavida yetmiyordu; bunlardan başkasına da benim gücüm yetmiyordu.
Halbuki elektrik akımı yol ne kadar eğri büğrü olsa da gideceği
yeri bulup yapacağı işi görüyordu. Ben gene de Yüksek
Mühendis Mektebine girerken Makina Şubesini seçtim ve üç yıl
burada okudum. Bu süre içerisinde radyo merakı başladı. Evvela galen ve kulaklıkla başladım; sonra tesadüfen bir yerde iki
tane lamba buldum aldım ve onlarla oynamaya koyuldum. Bu
arada ne bulursam okuyordum.
Aslında, iki çok basit ve ifadeleri pek açık olmayan
türkçe kitapla, arada sırada elimc geçen Fransızca "T.S.F.POUR
TOUS" mecmualarından başka bir şey de yoktu. Malzemeyi
ancak hurda olarak. Yüksek Kaldmında Radyocu "Kör Ziya"
dan. onun kendi mantığına güre tesbit fiyatlarla tedarik edebiliyordum. Elektrolitik kondansatörün
fiyatı 1 TL/*F. hopariürün fiyatı ise, çapına göre 1 TLI cm olarak hcsaplanıyordu:
küçük boy bir besleme transformatörü ise IS TL. o zamanlar
ekmeğın kilosu 9 kuruş. Melek Sinemasında lüks koltuk 35
kuruştu.
Yatılı okuyorduk. her şeyimizi devlet temin ediyordu.
Harçlığım ise annemin bir arsasından alınan 16 TL kiranın 6
TL.sı idi ve aslında hic de fena değildi: fena olan "Kör Ziya"nın
fiyatları idi.

Dördüncü sınıfa geçtiğim sene dilekçe vererek Elektrik
ubesine geçtim. Beşinci sene ise Zayıf Akım Kolunu seçtim.
Dersler artık meraklarımı tatmin etmeye başlamıştı. Hele rahmetli Mustafa S TUR Beyin derslerini sanki dinlemiyor
ıçlyordum. Okulu da bu zevkle bitirdim.

Ya Endüstri
1940 yazından itibaren, yani daha Yüksek Mühendis
Mektebine girmeden önce, her yaz tatilinde Ankara'da çalıştım.
Okulda staj adeti yoktu, sadece mekanik atölye vardı. Bense yaz
tatilierinde, topoğrafyada, jeofizikte, teknik resimde, mekanik
atölyede, elektrik santralinde hem de ikişer ay çalıştım. Böylece
hem eve yardım etmiş oldum, hem de çok faydalı pratik bilgiler
ye tecrübe edindim, insan tanıdım.
Üniversitede çalışmaya başladıktan sonra ise endüstriye
daima ilgi duydum. Mühendisi endüstrinin en önemli elemanı
olarak gördüm. Teknik Üniversitenin mezunlarina MÜIlENDiS
dendiğine göre biz de orada MÜHENDis yetiştirmeliydik; asıl gayemiz bu olmalıydı. Bunun için de herkesten önce bizim,
endüstrinin ve mühendisin ne olduğunu, nasılolması
gerektiğini bilmemiz, öğrenmemiz gerekirdi. Bu da ancak
Üniversitenin elemanlarının endüstri ile birlikte çalışması ile kabildi. Bu iş Üniversiteye kapanıp "Ben araştırma yapıyorum,
Üniversite araştırma
kurumudur"
demekle olmazdı.
Araştıracağımız her ey Mühendis yeti tirmeye ve Endüstrinin ih-

tiyaçlarına göre seçilmeliydi. Yoksa araştırma, bizim merak
ettiğimiz şeylerle oynaınamız, her türlü masrafı da devletin
karşılamasından ibaret olurdu.
Bu düşünüşle, endüstriden gelen problemi bir fırsat olarak gördüm. Endüstriye yapabildiğim her yardım, kanaatimce,
Teknik Üniversitenin Mühendis yetiştirme fonksiyonuna yardım
etmiştir. Son on senedir elektronik endüstrisinin bilfiil
içindeyim. Halen Teknik Üniversitede verdiğim ders de bu son
senelerin tercübelerinin öğrenciye aktarılmaya çalışılmasından
başka bir şey değildir.

Ben Kimim?
Türkiye'nin
orta sınıfından, İstanbullu bir ailenin
çocuğuyum, Balkan harbini ve o meşhur Yemeni yaşamış bir
babanın oğluyum. Bir çok bakımdan kendimi bir hayli talihli
olarak görüyorum. Çocukluğum Cumhuriyet Ankara'sında geçti.
Milletçe kendimize çok güvendiğimiz ve işlerin iyiye gittiği zamanları gördüm. Gazinin havasında yaşadım, onu birçok kereler Ankara sokaklarında dolaşırken gördüm. Cumhuriyetin o
harika ONUNCUyılını büyük heyecanı ile Ankara'da yaşadım.
Gazinin ONUNCUYIL nutkunu kendi ağzından dinlemek

ve sonra o tozlu merasim yerinde bütün ahali ile beraber onun
önünden geçmek, onu selaınlamak bahtiyarlığını tattım.
Türkiye'nin güzide bir müessesinde okuyabildim, orada isdediğim tahsili yapabildim. Daha sonra da istediğim gibi
çalışabildim. Anlayışıma uygun Mühendisler yetiştirmeye gayret
ettim, ama bunda çok başarılı olduğumu söyleyemem. Bu noktada kendimi teselli edebilmek için "zaten böyle bir şey
yapılamazdı, ancak bu yolda olanlara yardım edilebilirdi, işte
ben de onu yaptım" diyebilirim. Kendimi de aynı şekilde aynı
gaye için yetiştirmeye gayret ettim; Yabancı dil öğrendim;
Fransızca, İngilizce ve Almancayı işime yetecek kadar bilirim.
Bütün bunlar için kendimi zorlamadım, fedakarlıkda bulunmuş
değilim. Çünkü ben bunları zevk alarak, hoşuma gittiği için
yaptım.
Amatör olarak radyoculuktan sonra fotoğrafçılık ve astronomiyi de çok sevdim. Klasik batı müziği ve klasik Türk
müziği dinlemekten hoşlanırım. Evliyim, eşim bana bütün
çalışmalarımda destek oldu, çocuklarımı iyi insanlar olarak
yetiştirdi. İki oğlum da iyi okudular, arzularına uygun meslek
sahibi oldular, çok iyi evlilikler yaparak, çoluk çocuğa karıştılar.
Onların da üst1erine düşeni yapacaklarından eminim.

Biz Telekomcular
Prof.Ziyaeddin SÜDER
Herkesin kısaca Telekom diye adlandırdığı Telekomünikasyon
Kürsüü'nün (şimdiki Haberleşme
Anabilim Dalının) temeli
hükümetin isteğine uygun
olarak
1934-35
öğretim
yılında "muhabere (PTI)"
ubesinin
açılması
ilc
atılıyor. Temel dersler ve
elektrik dersleri yanında haberleşme dersleri de veriliyor;
hocalar
Ord.Prof.M.Emin Kalmuk ve
Bay Rene Dumazet... Bu
öğretime
Prof.Dr.Mustafa
antur'un da ders verme ve
laboratuar
kurma
bakımından
katkısı
var.
1939'da,
ilerde
Telekomünikasyon Kürsüsü ile
özdeşleşecek
olan
Ord.Prof.Bedri Karakafıoğlu'nun ve 1940'ta Prof.Ahmet Özel'in
"muallim muavini" olarak tayin edilmeleri ile kadro genişliyor;
ayrılan Bay Dumazet'nin yerine Ord.Prof.Dr.H.Shönfeld geliyor
ye öğretirnin büyük yükünü üzerine alıyor. 1946'da 4936 sayılı
üniversiteler kanunu çıktığında, Muhabere Şubesi "Telgraf ve
Telefon" ile "Yüksek Frekans" olmak üzere iki kürsüye
ayrılıyor; 1948 yılına kadar her iki kürsüyü Prof.Dr.Mustafa
antur yönetiyor. Bu tarihlerde Telgraf ve Telefon Kürsüsünde
doçent olarak Bedri Karafakıoğlu ve Ahmet Özel; asistan olarak
da Tarık Özker, Fikri Uzgören, ben (Prof.Ziyaeddin Süder),
Yılmaz Tokat, Fikret Yücel ve Macit Onganer varız. Ayrıca
Yük.Müh.Fuat Tokat ile Uzman Paul de Bellatini öğretim
örevlisi, Bay Novak ise teknisyen olarak bulunuyorlar. Tüm
öğretim elemanlarının kürsünün gelişmesine büyük katkıları
oluyor. Bay Novak'ın laboratuvar çalışmalarındaki özel yeri
unu tulmuyor.
1948 yılında Doçent Bedri Karafakıoğlu Profesör!üğe
vükseltıliyor ve artık adı "Telekomünikasyon" olan kürsünün
başkanlığına getiriliyor; böylece zayıf akım kolunun iki kürsüsü
ayrı ayrı yönetilmeye başlanıyor.
1952 yılında, Muhabere Şubesinin açılışının dayanağı
olan ve rahmetle yadettiğimiz Emin Hoca emekliye ayrılıyor ve
1954'te vefat ediyor.
Prof.Ahmet Özel, 1954 yılında milletvekli seçiliyor ve

kürsüden ayrılıyor.
Telekomünikasyon Kürsüsü yeni elemanların katılması
ile büyüyor, laboratuar imkanlarını artıyor. Almanya, Hollanda
ve Fransa'dan yabancı uzmanlar davet ediliyor; kürsüye, telekomünikasyon ölçme laboratuvarıarına
ek olarak bir
yansımalı, bir yansımasız oda ve bir de transmisyon odasından
oluşan "Elektro Akustik Laboratuvarı" kazandırılıyor. Yabancı
ülkelerden davet edilen uzmanlardan Prof.].Matres'nin, Dr.H. Feiner'in ve Y.Müh.]ean Pujolle'nin kürsünün gelişmesine katkıları
oluyor. Rahmetle andığımız Teknisyen Muammer Tuncay'ın
yansımasız odanın yapılmasında laboratuvar aletlerine karşı duyarlılığı, sevgisi ve titiz çalışması ile önemli katkıları oluyor.
Elektrik Fakültesindeki gelişme ve büyümeye uygun olarak, Telekomünikasyon kürsüsü de gelişiyor, büyüyor. Bazı konuların yeni kürsüler tarafından işlenmesi ve geliştirilmesi
uygun görülerek, 1964 yılında "Devreler Teorisi" ve "Tranmisyon Hatları" adları ile iki yeni kürsü kuruluyor.
Prof.Dr.Tarık Özker Devreler Teorisi Kürsüsü, Prof.Dr.Fikri
Uzgören de Tranmisyon Hatları Kürsüsü başkanlığına getiriliyor;
Telekomünikasyon
Kürsüsü'nün
adı
"Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsü" olarak değiştiriliyor, kürsü
başkanlığı görevi Ord.Prof.Bedri Karafakıoğlu'nun üzerinde
kalıyor.
1967 yılında kürsüye tayin edilen Öğretim Görevlisi

Yük.Müh. Yücel Durusoy öğretırnde faal
görevaldığı
gibi, bilhassa kürsü laboratuvarlarının yeniden düzenlenmesi ve
geliştirilmesinde değerli hizmetlerde bulunuyor.
O yıllarda her kursünün bir sekreteri var. Yalçın Toyer 15 yıl aralıksız olarak Telekomünikasyon Tekniği Kürsüsünde
tizizlikle bu görevi yerine getiriyor.
Bu ahenkli kürsü, kürsü başkanı
Ord.Prof.Bedri Karafakıoğlu'nun 20.10.1978
Cuma günü sabahı, evinden görevine gelmekte iken yolda pusu kurularak alçakça
öldürülmesi
ile derin bir üzüntüye
boğuluyor. Kürsü başkanlığı görevini 30 yıl
başarı ile yapmış, eşi bulunmaz bir idareci
ve insan
olan
Ord.Prof.Bedri
Karafakıoğlu'nun kürsüsü ile bütünleşmiş olan
adı ölümsüzleşiyor.
Kürsü elemanlarınca
sevgi ve saygı ile anılmadığı gün olmuyor.
Boşalan kürsü başkanlığına ben
seçiliyorum. 2547 sayılı kanun gereğince
kürsülerin
kaldırıldığı,
Anabilim Dallarının kurulduğu güne kadar bu göreve
devam ediyorum. Daha sonra da ı987
yılında yaş haddinden emekli olana kadar
Haberleşme Anabilim Dalı Başkanlığını
yürütüyorum.
Kürsüde;
a) Beş asistan yeterlik çalışması
yapıyor: Tarık Özker, Fikri Uzgören, Fikret
Yücel, Macit Onganer ve ben.
b) İki asistan yurt içinde doktora
yapıyor:
Günsel Durusoy (Bayraktar), Bilge
Günsel
c) Dört asistana yurt dışında doktora yapma olanağı tanınıyor: Tarık Özker,
Yılmaz Tokat, Fikri Uzgören, Ahmet
Dervişoğlu.
d) Yedi akademisyen üniversite
doçenti ünvanını almaya hak kazanıyor:
Tarık Özker, Fikri Uzgören, Ziyaeddin
Süder, Erdal Panayırcı, Günsel Durusoy,
A.Hamdi Kayrarı, Ümit Aygölü.
e) Sekiz doçent
profesörlüğe
yükseltiliyor: Bedri Karafakıoğlu, Ahmet Özel, Tarık Özker, Fikri
Uzgören, Ziya Süder, Erdal Panayıreı, Günsel Durusoy, A.Hamdi
Kayran.
f) Bir profesör ordinaryüslüğe yükseltiliyor: Bedri Karafakıoğlu.
Bu elemanların büyük bil' kısmı Haberleşme Anabilim

lilektroakustik laboratuvarı - Sessiz oda

Dalı'nın akademik kadrosunu oluşturuyor, bir kısmı da
Fakültenin başka kürsüleri, başka üniversiteler ya da başka kurumlarda görev alıyor.
Biz Telekomeular nesilden nesile dolu dolu bir 60 yıl
yaşıyoruz. Fakültemizle birlikte nice 60 yıllara ...

Anılarım
Prof. M. Münİr ÜLGÜR

Çeşitli zamanlarda benden
ders gördük. Benim üzerimde
hayat hikayemi yazmamı istediler.
en büyük etkiyi Ratip Berker
Her seferinde ilk yazdığıma bir iki
hocam yaptı. Onu hep kensatır ekleyerek istekleri karşıladım.
dime örnek aldım.
Bu sefer aynı şeyi yapmak isDördüncü
sınıfa
temiyorum. Doğumumdan başlayıp
geçtiğimiz yazın başında Ratip
dönüm noktalarını işaretleyip bir tahoca benimle Adnan Ataman'ı
rihler cümlesi yerine yaşamımı orçağırdı.
Bizleri
hoca
taya koymak istiyorum. Bazı olaylar
yetiştirmek için Avrupa'ya
hafızamdan silinmiş, veya bazıları
göndermek
istediklerini
zaman ekseninde yer değiştirmiş 01söyledi.
Kabul edip
etsalar bile işte benim hayat hikayem,
meyeceğimizi
sordu. Tabii
bu diyebildiğim bir yazı olacak.
çok sevindik, uçtuk. PaNüfus cüzdanımda yazıldığı
saportlarımızı, dövizleri aldık
gibi II Kanunu evvel 1333 yılında
ama Avrupada harp çıktığı
doğmuşum. Yerlerde diz boyu kar
Ratip BERKER'indersinde, 1937 - 38
için kaldık. Babanı yine
varmış. Aynı zamanda halam olan
hayırlısı olsun dedi.
ebem saç sobanın harıl harıl yandığı
1938 senesi eylülünde
odada beni bir köşeye bırakmış "Sen
ihtisas kısımlarına ayrılmamız
burada bekle ben annen ile ilgileneceğim." demiş. Çünkü bir togerekiyordu. Bir gün Ratip Berker parasız yatılıları bir sınıfa
suncuk olarak doğmuşuru ve annem e oldukça sıkıntı vermişim.
topladı. Kura çekerek ihtisas şubelerimiz belirlendi. Tam on iki
Doğum günümde babam nüfus cüzdanımı hemen çıkarmış.
kişi elektrik - muhabere kısmını çekti. O şubeyi isteyen o zaman
Çünkü o zaman her şeyancak vesika ile alınıyormuş. Bu
yoktu. Bu bakımdan onların diğer bir şubeye geçmeleri ise imbakımdan doğum tarihim tanıamıyla gerçek. Yukarıda verdiğim
kansızdı. Ben ise diğer bir şubeyi çektim. Sonra hocamızın nedoğum tarihim o zanıan kullanılan Rumi takvime göredir.
zaretinde aramızda değişmeler yaparak Elektrik - Makina
Bugün kullandığımız takvirne çevirirsek bu 24 Aralık 1917 olur.
şubesine gidebildim. Esasen isteğimde o idi.
Arınem Saniye Rizeden, Babam Hilmi ise Golos (Selanik)
ihtisas kısmına geçmeden biraz o zamanki müdürümüz
ten muhacir olarak gelmişler. Babam Bahriyeden (Deniz Harp
Suphi Bey'den söz etmek istiyorum. Suphi hoca bekardı. Bütün
Okulunda) kurmay subayolarak mezun olmuş. Ben babamın 6.
gününü mektepte geçirirdi. Çok katı kuralları vardı. Ama o
annemin ise 2. çocuğu olarak dünyaya gelmışim. Benim
oranda da tölerans gösterildi. Mektepte bir asker okulunda gibi
doğumumda Kızıltoprak'ta Kördere sokağında oturuyormuşuz.
idik. Geceleri akşam yemeği yendikten sonra saat 8 de
1935 yılı yazı başlangıcında Galatasarayokulunda Yerli
mütalaya girerdik. Bu sırada hocalarımızda okulda bulunur ve
Malı haftası münasebetiyle bir sergi açılmıştı. Sergide donintizamı sağlarlardı. Saat 10'da elektrikler söner ve herkesin yadurma yedim. Hayatınun ilk ciddi hastalığı köyde yakalandığım
taklarına gidip yatması istenirdi. Saat 10' dan sonra da
sıtma idi. ikincisi ise o zaman mide humması dedikleri
müdürümüz mektepte dolaşırdı. Beyoğluna bu kadar yakın olan
gerçekten çok kötü bir hastalık -.~-...,.."""'"'.----.- •• ,....,.=---:::::z.....-:
bir yerde gece kaçmamamız olaidi. Uç ay müddetle midem ve
naksızdı. Gece yarısından sonra
bağırsaklarım sanki bana isyan
hatta
sabaha
karşı
okula
etmişlerdi. Ateşim 39-40 arasında
dönerken çoğu zaman Suphi
seyretti. Eylüldeki imtihana bu
bey'e yakalanırdık. Ama o ya
ekilde girdim. 17. oldum. llecam
kaçmarmza göz yumar veya
Mantık Lütfu neden birinci
idare memurlarına teslim ederdi.
olmadım diye bana darıldı. DuOnlar da, her halde Süphi bey'in
rumumu
anlatınca
barıştık.
talimatı ile, hemen
bizleri
Babam sevindi mi yoksa sesalıverirlerdi.
vinmedi mi anlamadım ama bana
Mektepte bu kadar dihayırlısı olsun dedi.
siplin olmasına rağmen bizler "
Okul parasız yatılı idi.
Vatandaş Türkçe konuş " veya
Bize yiyecek ve giyeceğimizin
"Vagon-Li" ve "Bulgar mezarlığı"
tümü veriliyordu. Babam da hafdemonstrasyonlarına katıldık ve
tada bir lira yani yüz kuruş veokulda "Yemek Boykotu" yaptık.
riyordu. Mektep de tahsil süresi 6
Bunlardan birinde zannederim "
yıldı. İlk üç yıl müşterek eğitime
Vagon-Li" olayında
okuldaki
aynlmıştı. Çok değerli hocalardan
Oku/dan kaçerken. 1937 - 38
elebaşıarından
bazıları tevkif

edildi. Süphi bey hemen haDoppler seni çok beğenmiş dedi.
pishaneye hademeler ile yataklar
Cevaplarımdan
emindim ama
gönderdi
ve
gerekli
diğer
Burhan Hocanın sözü yine beni
çok sevindirdi.
yardımlarda
bulundu. Evet o
zamanın Müdürü, Oğretmenleri,
29 .Haziran.I 94 1 tarihinde
idare memurları ve hademeleri
Elektrik
Makina
Şubesinden
hep
beraber
sevgi
ile
Yüksek Mühendis olarak mezun
kaynaşmıştık.
oldum. Temmuz 1941 başında
Bu noktada ilk kısımdaki
yapılan Profesörler Kurulunda
hocam Ratıp Berkere bir kere
Burhan Hoca ve Duseio beni asistan olarak istemişler. Burhan
daha döneceğim. Bize Analiz ve
Mekanik derslerini veriyordu. MeHoca Şube Başkanı olduğu için
ayrıca asistanları olan Eskenazi
kanik dersi için Fransızca bilen
ve Osman askere aldıklarından
öğrencilere
Fransızca
kitap
vermişti. Ben Almanca biliyordum.
hiç asistanı kalmadığı için Burhan
Bana en iyi Almanca Mekanik
Hocanın yanına asistan olarak takitabını kendi parasıyla ısmarlayıp
yinimi yaptırdı... 9 Temmuz
Sınıf arkadaşlarımla, 1.2.1937
getirdi ve okumam için verdi.
1941 'de Elektrik Olçme, Elektrik
Ornek aldığım bir hocamdır. KenMakinaları ve Yüksek Gerilim Ladisini saygı ile ve minnetle
boratuvarlarında işe başladım.
Ölçme Laboratuvarlarında
anıyorum.
karşılaştığım ilk güçlük ışık şiddetini ölçmek için yapılan
Ihtisas kısmı hocalarımla başlıyorum. Beni yoğuran,
kürenin kullanılması oldu.Beni epeyce uğraştırdı. Neyse Adnan
biçim veren her zaman minnet duyduğum hocalarım.
Ord.Prof.Burhanettin Sezerar. Büyük insan, büyük hoca.
Ataman'ın yardımı ile dışarıdan gelen istekleri karşılıyabildim.
Bir gün hocam Burhanettin Sezerar'ın beni evine
Kulağımda hala o puslu sesi " Yangın elektrik kontağından
çağırdığını söylediler. O sırada Hocamın hasta olduğunu ve
çıkmaz, move kontaktan çıkar" diyor. Prof.Doppler. Büyük
Yeniköy'deki yalısında dinlendiğini
biliyordum. Hemen
hoca. Dersini, asistanı yalnız Fransızca bildiği için Fransızca veHocaının evine gittim. Burhan Hoca yatakta yatıyordu. Hocanın
riyordu. Asistan tercüme ettiği sırada bana ayrıca üşenmeden
Almanca olarak dersi tekrarlıyordu. Prof.Fuat Külünk. Genç
kan kaybettiğini söylediler. Dikkatimi ilk çeken şey yorgandan
dışarı çıkmış olan ayaklarının sapsarı oluşuydu. Benden
yaşında kaybettiğimiz büyük değer. Alçak gönüllü ve sabit kayatağının yanındaki iskemleye oturmamı istedi. Ankara'dan
rakterli Prof.Hilmi İleri. Kendisinden Makina Elemanlarını okubizim laboratuvara bir motor getirecekler di. Uçaktan film
mak şanşım oldu. Bize her bakımdan çok yakındı. Prof.Duscio
bize makina mühendisliğini öğreten büyük insan. Ord.Prof.Fikri
çekmek için kullanacakları
bu
motoru bir türlü
Santur bize Mukavemet dersini verdi.Bugün bile kara tahtaya
çalıştıranıadıklarını, Müdürümüz Tevfik Taylan bunu latebeşirle ortadan ikiye ayırıp her bir kısma yazdığı gayet güzel
boratuvarlarımızda deneyip, deneyemiyeceğimizi sormuş ve
yazımı ve formülleri görür gibiyim. Bize hidrolik dersini veren
endişe ettiğini belirtmiş Hocam hiç duraksamadan Münir onu
Ord.Prof.Burhan (Sucu). Benim dersini görmediğim ve fakat
yapar demiş. Bana yepyeni olan bu motorun basit bir sebepten
işlemediğini, nedenini kolayca bulacağımı ama bu buluşu hiç bir
muhabere kısmından aldığım notlar ile elektrik devrelerine ait
zaman gelenlerin önünde açıklamamı, onları gönderdikten
sembolik hesabı öğrendiğim Prof.Mustafa Santur. Bütün bu
saydığım hocalarım, şimdi ebediyete intikal etmiş bulunuyorlar.
oldukça uzun bir süre sonra "tamam oldu" dememi ve bozukluk
hakkında hiç açıklama yapmamamı, tembih etti. Hakikaten bir
Kendilerini minnetle ve şükranla yadediyorum. Bu hocalarımın
hayat hikayeleri ya yok veya bölük börçük. Bunu sağlamamız
heyet halinde Müdürümüz ile motoru getirdiler. Gerekli
bağlantıyı yaptım. Gerçekten motor çalışmıyordu. Akım yolunu
gerekir.
Prof.Doppler'e ait bir anımı aktarmak istiyorum. Doppizledim hatayı hemen gördüm. Hocanun tavsiyesine uyarak oyalanmaya başladım. Yemek zamanı gelmişti. Onları yemeğe
ler'in sözlü imtihanları çok uzun sürerdi. Cuma günü imtihana
giren bir öğrenciyi bütün gün imtihan ettikten sonra, cumartesi
gönderdim. Benim çalışacağımı söyledim. Hatayı düzeltince
motor işlemeye başladı. O arada Müdürümüz bana yemek
günü tekrar çağırır. Eğer daha tatmin olmamışsa, pazartesi
günü devam ederdi. İmtihana dört veya beş kişi birden alır, bigönderdi. İki dakikada bir telefon ediyorlardı. Niyahet saat 6'ya
rine soru sorduktan sonra diğerine soru sormaya geçer, eğer
doğru" Tamam oldu dedim" hocamın zengin deneyimi beni bir
kez daha büyülemişti.
biri cevabı bitirmişse onu dinler ve bir soru daha sorardı. Böyle
Ekim 1941 'de Yedek Subay Okuluna Ankara'ya gittim.
sürer gider. Eğer birini erken çıkarmışsa o bütünlemeye veya
sınıfta kalırdı. Elektrik Makina şubesinde benim numaram ilkti.
Yedek Subay Okuluna pek alışamadım.Milli Savunma Bakanlığında motor deneyi dolayısıyla bazı Müdürlerle
Sabah saat dokuzda diğer dört arkadaşımla imtihan salonuna
tanışmıştım. Onlara gittim ve beni Eskişehir Tayyare Fabgirdim. ilk soruyu bana sordu. Diğer arkadaşa sorusunu sorikasına
aldırmalarını
rica ettim. Bir hafta içinde
rarken ben cevabı tahtaya yazmıştım. Hocayı çağırdım geldi.
İkinci sorusunu sordu,
arkadaşıma soru sormak için
Eskişehirdeydim ve bana Astçavuş Okulunda özel bir oda vergitti. Onu bitirince beni yine cevap için çağırdı. Saat 12 'ye
diler. Çok iyi tefriş edilmiş bu okulda öğreneiliğimi çok iyi
doğru sen çıkabilirsin dedi. Dışarı çıkınca kapıda bekleyen argeçirdim. Fabrikada Elektrik Kısım Amiri oldum. Pek çok işler
kadaşlarım sen kaldın mı diye hayretlerini sergilediler. O
başardım. Pil ve akümülatör imalatı yaptım. Voltee uçakların
günün akşamı Taksim'den okula dönerken Burhan Hoca beni
elektrik kısmının tamirinde Kayseri'de fabrika ile epeyce
gördü. Yanına çağırdı. Sen Münir'sin değil mi? dedikten sonra
çekiştim. Sonunda kendimi kabul ettirdim.
üçünçü

İkinci Dünya Savaşı içindeydik. Almanya hudut1arımıza
kadar gelmişti, bize saidırmadı. Bunu o zamanki Reisi Cumhurumuz İsmet İnönü ve Başbakanımız Ş.Saraçoğluna borçluyuz
herhalde. Bu arada Yüksek Mühendis Okuluna iki hoca Almanya'dan gelmiş. Biri Prof Th.Bödefeld diğeri Schönfeld idi.
Almanca bilen asistan o zaman elektrik kısmında yoktu.
Bödefeld için Almanya'da tahsilini yapmış olan Süheyl Furgaz'ı
tayin etmişler. Süheyl, Yusuf İzzet Paşanın oğlu idi. Fevkalede
bir karektere sahipti. Elektrik Makinaları Elektrikle Tahrik derslerini verecek olan Bödefeld'e bir asistan yeterli değildi. Beni
Milli Savunma Bakanlığı'ndan ısrarla istemişler. Bakanlıkta ilk
önce beni Terhis mahiyetinde mezun saydı. Böyle bir şeyin olamayacağı çabuk anlaşıldı. Sonra okuldaki derslere devam
etmek üzere İstanbul Satın Alma 4.Komisyonuna tayinim
yapıldı işte o zaman Bödefeld ile tanıştım. Sinirli ama gerçek
bir Nazi idi. Münih T.H.'den gelmişti. Ben deneyleri
hazırlıyordum. O Münih'te hazırlanan şekliyle istiyordu. Bu deneylere ben de burada öğrendiğim şekilde yapıyordum.
Aramızda epeyi tartışma oluyordu.
Süheyl derslerin tercümesine giriyordu. Ocak ayında
Süheyl Uludağ'da kayak yapmaya gitti. Derslerin tercümesi
bana kaldı. Süheyl tercüme ederken derse bende giriyordum.
Orada Süheyl'in tercümede ne kadar sıkıldığını görüyordum.
Hoca'ya tekrar soruyor ve Hoca'nın söylediklerini tam olarak
çevirmek istiyordu. Ama benim görüşüme göre Hoca o kısımları
pek açık anlatmıyordu. Ben dersten evvel çalışıp hazırlandım.
Hocayı tercüme etmek yerine adapte etmeye karar verdim ve
uyguladım. Hatta hoca bana" ne oluyor Münir, ben beş dakika
konuşuyorum sen onbeş dakika tercüme ediyorsun" dedi.
Bende "ben Süheyl kadar iyi almanca bilmiyorum ondan"
dedim. Süheyl tatilden döndü. Sınıfa gittiğinde öğrenciler biz
Münir'i istiyoruz diye sınıfa girmedi. Müdürümüz Tevfik Taylan
bundan beni sorumlu tuttu.
Bödefeld'ten bir doktora konusu istedim. O da verdi.
Alman ordusu Rusya'ya saldırdı. Süheyl hoca'ya" Büyük
hata yaptılar" dedi. Bödefeld'in cevabı "beni tahkir ediyorsun"
şeklinde oldu. İkirnizde şaşırdık Süheyl bizden ayrılıp ölçme Laboratuvarına geçti. Ben hem Bödefeld'i hem de Schönfeld'i asiste ediyordum. Bu ara Dr.Halis Duman Viyana'dan geldi.
Hoca ile benim çekişmem devam ediyordu. Ama gece
gündüz Doktora tezime çalışıyordum. Epeyce yol almıştım.
Bir gün beni Müdürümüz T.Taylan çağırdı. Milli Eğitim
Bakanlığı Bödefeld'in emrine 2000 lira göndermiş. Bana "bu ne
demek" diye sordu. Şaşırdım.
Bana niye soruyorsunuz
Bödefeld'e sorsanıza, dedim. Bödefeld o zamanın Teknik
Öğretim Müşteşarına Almanya'da olduğu gibi hocanın eli
altında zaruri ihtiyaçları için bir miktar para bulundurması gerektiğini söylemiş. Ileri fikirde olan Müşteşar Şükrü Ozel de
bunu hemen uygulamış. Müdürümüzünbunu anlaması bile olanaksızdı.Bödefeld'in imtihanındaydım. Omer ınönü'yü sözlü olarak imtihan ediyoruz. Ömer İnönü fevkalede terbiyeli ve saygılı
cevaplar veriyor.
Bödefeld kulağıma eğildi ve bu sizin Reisi Cumhurunuzun oğlu değil mi? dedi. Evet dedim. "Sesini bile
yükseltmiyor" dedi. Ben de hayretle "neden yükseltsin" dedim.
O zaman bile bizim ne kadar demokrat bir ülke olduğumuzu bu
örnek bile göstermiyor mu?
Bir ufak noktaya daha işaret etmek istiyorum. Bödefeld
kitabını Viyanalı bir Prof. ile birlikte yazmış. Kitapta bu iki
yazarın kısımları kolaylıkla ayrılabiliyor. Bir gün Unipolar makinayı etüt ediyordum. Bir sayfa tutan kısmı tekrar tekrar oku-

dum bir şeyanlamadım. Bu kısımı Bödefeld'in yazdığını biliyordum. Gidip kendisine sordum. Yine anlamadım. Bir defa
daha anlattırdım. Yine anlayamadım. Tartışmaya başladık. Sonunda Hoca kızdı. Sayfayı aldı. Evine gitti. Kitabın ikinci
baskısında bu kısmı tekrar uzun uzun yazdığım gördüm. Birinci
baskıda hocanın anlamadan bir yerden adapte etmiş olduğu
kanısına vardım. Kendi kendime anlamadığım bir konuyu yazmamaya karar verdim. Bu benim için bir ders oldu.
Sonunda Türkiye Almanya'ya harp ilan etti. Almanlara
enterese edilmesi veya Almanya'ya gitmesi gerekiyordu.
Bödefeld'i bir yaz günü Sirkeci'den uğurladım.
Aynı günlerde bana bir mektup gemiş. Müdürümüz bunu
açmış ve zarfın üzerine "tarafımdan açılmıştır" diye yazıp imzalamış. Bu beni çileden çıkardı. Mektubu kaptığım gibi
Müdürün odasına kasırga gibi daldım. Müdür elini kaldırıp" bir
dakika" dedi ve masasından kalkıp bir koltuğa oturarak "şimdi
konuş" dedi. Ben boşaldım. "Evet haklısın yanlışlıkla açıldı" demeliydim dedi. Sonra neden makamından kalkıp koltuğa
geçtiğini anlattı. Ve dedi ki eğer bu söylediklerini makamımda
dinleseydim seni mahkemeye vermem gerekirdi. Bu da
hayatımda aldığım önemli derslerden biri idi.
Prof.Dr.Fuat Külünk Elektrik Şube şefi olmuştu. Elektrik
makinaları dersini o veriyordu. Osman, Halis Duman ve bana
Elektrik Makinalarında ısınma gibi özel bölümleri vermişti.
Ayrıca ben Elektrikle tahrik ve Cer derslerini veriyordum.
Süheyl aynlmıştı
Tezim hemen hemen bitmişti. Ama ne yapacağımı bilemiyordum. Nakiye Atakartal ile nişanlanmıştım.
Doçent1ik imtihanına girmek istiyordum. Bunun için
müracatta bulundum. Benimle birlikte Eskenazi ve Osman da
müracaatta bulundular. Eskenazi ve Osman için tezlerini derhal
verebilecekleri benim ise bir sene sonra verebileceğim kararı
çıktı. Halbuki benim tezim hazırdı. Ben altı ay sonra tezimi verdim. Fuat beyaldı. Okumak için bir ikinci hoca bulamadık. Ilk
önce Funche'yi denedik olmadı. Nihayet Santur bey de karar
kıldık.
Fuat Bey ile tezimi akşamları evinde okumaya başladık.
Bu arada ben Tekel Müskirat Fabrikaları Şubesinde de mukaveleli olarak çalışıyordum. Fuat Bey buna göz yumuyordu.
1946 senesinde tezimi okumayı bitirmeden bana Cumartesi
günü bana tez müdafaan var hazırlan dedi. Ama daha bitirmedik dedim. Olsun dedi. Onünde bir hafta var. Hazırlarsın
dedi. Müdafaa başarılı oldu. 26 Ağustos 1946'da Doçent1iğe
yükseltildim. Bu günü iki mesut olayla kut1adım. Aynı gün bir
kızım olmuştu.
I.T.U. Elektrik Fakültesi Elektrikle Tahrik ve Cer Kürsüsü
Doçentliğine atanmıştım.
Doçent1ik Imtihanımın bu kadar aceleye gelmesinin nedenini sonra öğrendim. Makina Fakültesi Almanya da Doktora
yapanların doktora tezlerinin doçent1ik tezi olarakta kabulüne
karar vermiş ve uygulamaya koymuş. Fuat Bey buna itiraz etmesine rağmen Makina Fakültesinin uygulaması dolayısıyla o da
Elektrik Fakültesinde aynı yöntemi uygulamak zorunda kalmış.
O zaman Fuat Bey Münir'e haksızlık mı ediyorum, demiş.
Münir'in tezini altı aydır tetkik ediyorum. Değerini saptadım.
Münir'i de aynı zamanda imtihana sokabilirim düşüncesi ile hareket ederek bana sürpriz bir şekilde imtihana
girmemi
söylemiş. Bu bana Fuat bey'in genç olmasına rağmen ne kadar
olgun ve dürüst olduğunu bir kez daha gösterdi. Esasen tayinim
yapılacağı zaman da beni odasına çağırıp "artık Tekel'de
çalışma"yok değil mi demişti. Bu şekilde asistan olmama

rağmen Tekel de çalıştığımı bildiğini ve müsade ettiğini, hatta
Hamdi Peynircioğlu seçildi.
"
müdafaettiğini göstermişti. ..
Bu sefer Amerika'ya benimle Tarık Ozker'in gönUniversite tarihinde, Universiteyi ilk defa Danıştayda
derilmesi önerildi. Tarık Doktora yapmaya gidecekti. Ben ise bir
dava eden biri olarak tarihe geçeceğim. Bunu detaylı bir şeDoktora denemesi geçirmiştim. Kendimde endüstri deneyimini
kilde açıklamak istiyorum. Doçentlik imtihanını üniversiteler
çok eksik görüyordum. Elektrik Cihazları dersini hazırlarken
kanunun yayımından (15 Haziran 1946) evvel vermiştim fakat
bunun çok sıkıntısını çekmiştim. Onun için G.E. veya Wesişlemi kanunun mer'iyetinden sonra tekemmül etmişti. Buna
tinghouse gibi büyük fabrikaların araştırma bölümlerinde çagöre 4936 sayılı kanunun 19 maddesi gereğince almaya hak kalışmak istiyordum. Gerek G.E. gerekse Westinghouse başzandığım aylığın bir üst derecesi ile tain edilmiştim. Buna Müvurusunu uzun uzun inceleme ve İstanbul'daki konuşmalar
dürümüz Tevfik Taylan'ın itiraz ı ile Milli Eğitim Bakanlığı dosonucu yeni kabul etmişlerdi. Rektörümüz Hamdi Beyin döviz
çentlik imtihanımı
kanundan
evvelki esaslara
göre
temini için yaptığı büyük çabalar sonucu 1948 senesi Aralığında
geçirdiğimden adı geçen maddeden faydalanamıyacağımı, bu
Şileple Amerika'ya hareket ettik.
bakımdan da aylığımın elli liraya düşürülmesine ve maaş fark1949 yılı Şubat ayında G.E.'nin Schnectady'deki telarımın geri alınmsına karar vermiş.
sislerinde idim,
Bunun için danıştayda dava açacağımı Fuat Külünk
Mayıs 1951 'de yurda, Üniversiteme döndüm. Doçentlikte
Bey'e söyledim. Beni teşvik etti ve hatta gerekirse müdafaa edegeçirilmesi gereken minumum süre (5 sene) yi doldurmuştum.
ceğini ekledi.
Ben profesör olmak istiyorum, dedim. Tıpkı doçentliğe müMilli Eğitim Bakanlığının Danıştaya verdiği savunma özeracaatımda beni Eskenazi ve Osman'ın da izlediği gibi bu setinde aynen "Davacıya bir üst derece aylık verilmesinde yolferde Profesörlüğe müracaatımda Haldun Gürmen ve Turgut Bosuzluk yoktur." deniliyordu.
duroğlu aynı şeyi yaptılar. Uçümüzünde Profesörler Kurulunda
ITHRektörü Tevfik Taylan'ın verdiği savunma ise "Milli
Profesörlüğe atanması teklifleri oylandı. Ben ittifakla diğerleri
Eğitim Bakanlığı emrini uygulayarak davacı
ekseriyetle kabul edildi. Ve Senatoya gönhakkında yapılan işlemde kanunsuzluk buderildi. Senatoda yazın başlangıcındaki bir
lunmadığı" şeklinde idi.
oturumda görüşüldü veya raporlar okundu
Danıştay ilamı ise benim üst deda görüşülmedi. Sonuçta Haldun Gürmenin
receden
maaş
almamı
sağladı.
Bu
ki kabul edildi. Benimki red edildi. Turgut
6.Ağustos.1947 tarihinde oldu.
Boduroğlunun ki ise oya sunulmadan geri çekildi.
Profesörler kuruluna Doçent adayı
olarak seçilmiştim. Bu arada iki önemli olay
Reddim için tutanaklara bir neden yaoldu.
zılmamıştı. Sorduklarımdan ise hiç bir yanıt
Asistanlığım sırasında kürüsümüzc
alamıyordum. Yalnız İlhami Civaoğlu bana
Cabir Il.Seperı Oğretim Görevlisi olarak tayin
ayak üstünde "senin gençliğin, gençliğin"
edilmişti. Cabir Bey Fransa'da tahsil etmiş
dedi. Kabul edemiyordum. Dekan Ahmet
Zonguldak'ta Kömür İşletmesinde Atölye Şefi
Ozel'e, Senatörlerimiz M.Santur ve Bedri Kaolarak çalışmış, bir ara müteahhitlik yapmış.
rafakıoğlu'na "bu red beni değil fakülteyi red
benimle taban tabana zıt karakterde olan bir
etmektir" onun için senatodan istifa etmeniz
arkadaş tl.Başlangıçta tartışmalarımız oldu,
gerekir diye sıkıştırıyordum.
ama sonra birbirimizi olduğumuz gibi kabul
Yaz geçti, son baharda fakülteye,
ettik, sevdik, saydık.
beniın profesörlük önerisini senatoya bir kez
Profesörler
Kurulunun
Cabir
daha gönderin, yine bir. sebep göstermeden
H.Sepen'in kürsümüze Profesör olarak tayini
red edilirsem ben de Universiteden ayrılır
geldi. Teklifi Fuat Bey getirmişti. Kürsü de bir
kendime başka bir yol seçerim, dedim.
Profesör kadrosu vardı. O da doğalolarak
Fakültem benim profesörlüğe yükbenim olacaktı. Bu tayin ile benim önüm kaseltilmem önerisini bir kez daha Senatoya
gönderdi. Bu sefer öneri ittifakla kabul edilpanıyor ama benim Profesörlüğüm için en az
di. 18 Aralık 1952 tarihinde Profesörlüğüm
dört sene vardı. Fuat Beyden başka kurulun
F. UZGÖREN'Je Tuksim'de, 1941
üyeleri benim itiraz etmemi bekliyorlar, belki
üçlü kararname ile orıandı.
de istiyorlardı. Söz aldım ve "Cabir Beyin
Elektriğin Endüstride tatbikatı kürsüsüne, ben Amerika'da iken Grabsheid'ın ayrılması üzerine
Profesörlüğünü destekliyorum" dedim. Bunun iki nedeni var.
Biri Fuat Beye olan güvenim biri de Profesörlüğüm geldiğinde
enerji nakli Kürsüsü eklenmiş ve Kürsü enerji Nakli ve Sınai
Tatbikat Kürsüsü olmuştu. Ben bu kürsü profesörlüğüne atannasılolsa bir kadro daha bulunacağı dedim. Cabir Bey'in Profesörlüğü ilk seferinde neşriyatı olmaması nedeniyle Unidım. Kürsü başkanımız C.H.Sepen idi.
versiteler arası Kuruldan döndü. İkincisinde ise yazdığı kitap
Altı ay sonra 27 Haziran 1953 tarihinde yapılan 105.
neşredilince geçti.
Profesörler kurulunda Elektrik Fakültesi dekanı seçildim.
Aynı Profesörler Kurulunda yine Fuat Beyin önerisi ile
Senatoya girdiğimde bir vesile yaratıp " bu senato kaben ve sınıf arkadaşım Adnan Ataman'ın Amerika'ya gönrarlarını bir nedene dayatmalıdır. Bana yapılan gibi geçer nederilmesi kabul edildi. Ama Senotadan Adnan ile Fikri Uzdeni olmadan bir öneriyi reddetmek olamaz. Bu senatomuza yagören'in gönderilmesi çıktı. Fuat Bey" senin Rektör Tevfik Taykışmaz" diye tenkit ettim. Bu aynı zamanda benim yaşamım
lan ile aranda ne var, senin gönderilmene karşı çıktı" dedi. Ben
boyunca izlediğim bir yöntemim oldu.
Senatoda özellikle iki konu üzerinde başarı sağladım.
de ta öğrenciliğimden beri anlaşamıyoruz dedim.
Bunlarda birincisi Profesörlük için gizli oylamayı, açık oylamaya
Tevfik Taylan bir olay dolayısıyla, istifa edince yerine
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çevirmem, ikincisi ise Ordinaryüs Profesörlüğün tanımına
açıklık getirerek pek çok hocanın Ordinaryüs Profesörlüğünü
sağiamak.
Maçka Teknik Okulunun kurulması da bu devreye rastlar.
Elektriğin Endüstride Tatbikatı kürsüsü bu zamana
kadar bir Iaboranıara sahip olmamıştı. Fakülte bütçesinde
200.000.TL. bir tahsisat vardı. Bunun ile şimdi kız pansiyonu
olan binayı yaptırdım. Arkamdan yeri bakımından çok tenkit
duydum. Ama yüzüme karşı kimse bir şey söylemedi. Bu bina
1990 senesine kadar hem bizim, hem de Enerji akli
kürsüsünün laboratuvarı olarak hizmet gördü. Profesörlüğe tayinimden sonra Kursumuz Elektriğin Endüstride Tatbikatı ve
Enerji Nakli Kürsüleri olarak ikiye ayrılmıştı. Ben Elektriğin
Endüstride Tatbikatı kürsüsü başkanı olmuştum. Bu kürsü de
beraber olmamızda büyük kıvanç duyduğum ve daima birlikte
çalıştığım Emin Unalan da vardı.
Elektrik cihazları kitabının yazılışını bitirdikten sonra
Elektrikle tahriki içine aldığı otomatik kontrol alanına kendimi
tamamı ile verdim. Bunda G.E.de Control Engineering kısmında
yaptığım çalışmalar çok yardımcı oldu.
.
Dekanlığım süresinde 1953 yılında bir gün Meteroloji
Işleri Genel Müdürü Dr.Fuat Adalı ziyaretime geldi. Bundan meteroloji konusunda kurs açmasının mümkün olup olmadığını
sordu. O sırada Elektrik Teknisyenleri için bir kurs açmıştım.
Bunu da neye yapmayalım dedim. Dr. Fuat Adalı Universite seviyesinde bir bölüm kurup kuramıyacağımız sordu. Yeni bir
bölümün Fakültemize mali olanaklar sağlayacağını düşündüm.
Bu düşüncemi Profesörler kuruluna getirdim. Tabii buna diğer
bazı sözde nedenler de ekledik. Senatodan geçti, Meteroloji
şubesi kuruldu. O tarihte bu bölümün başkanının o andaki
dekan olmasına karar verilmişti. Bundan sonra Turğut Boduroğlu dekan oldu. Tabii Meteroloji Bölümü Başkanı da oldu.
Sonra nedense ilk kararı değişti.
1957 senesinde IFAC (International Federation of
Automatic Control) kuruldu, Buna Türkiye'yi de üye yaptım ve
ilk başkanı oldum. Nimet Ozdaş ta Makina Fakültesinde bu konuyu işlemeye başladı. Bu konuda imet'in büyük yardımlarını
ve beraber çalışmamızı burada bilhassa belirtmek isterim.
1954 senesinde Belçika da bir asistanım için sta] yeri
asarken bana IESTE Teknik Oğrenci rnubadele birliğinden söz
ettiler. Bunun kurulmasını arzu ettim. Ozellikle bürokratik engelleri aşmak içinde hocam ilhami Civaoğlu'ndan yardım istedim. Bu teşkilatın Ocak ayında her sene bir toplantısı vardı.
Ilk önce Viyana'ya sonra Bonn'a Muzaffer SAGIŞMANile gittik.
Bu arada özellikle Almanlar ile öğrenci mubadelelerini de
sağladık. Norveç'te Trondheimdaki toplantıda tam üye olmamız
teklif edildi. Yalnız İngiliz temsilcisinin karşı çıkmasına rağmen
diğerlerinin oyları ile tam üye olduk. Bu toplantılarda Muzaffer
Sağişman'ın yardımlarını takdirle amnam gerekir.
1955 yılında Cabir bey Amerika'ya gitti. Ben onun yerine Enerji Nakli dersini verdim. Ne kadar başarılı oldum bilmiyorum. Ama sonraları bu dersi benden alan öğrencilerimin
de yararlandıklarını duydum.
Cabir bey'e Cigre merkezinin kurulmasında çok yardım
ettim. Cabir bey mücadele adamı değildi, ben ise o zaman,
Yüksek Mühendis Mektebi mezunu olarak hep aynı yerde
olmam dolayısıyla ve tabandan mü cadeleci idim. Cigre'nin
oluşması için yalnız ben mücadele ettim.
Geçmişe dönüldüğünde insan tabii olarak hep başarıları
hatırlıyor. Başarısızlıklarını daima unutma eğiliminde oluyor.

Benim de başarısız olduğum ve hata aklıma geldikçe üzüldüğünı
bir konu var. Bunu etrafıyle anlatmak istiyorum.
1955 veya 1956 yıllarında idi. Tam tarihini şimdi
hatırlamıyorum. Birleşmiş Milletlerden, standartlarda uzman birinin beni görmek istediğini bildirdiler. Bekliyorum, gelin
dedim. Ne bu uzmanı tanıyor ne de konuyu biliyordum. İsveçli
olan bu uzman odama geldi. Türkiye'de bir standartlar Enstitüsü kurmak için tetkikler bulunduğunu söyledi. Uzun uzun
konuştuk. Bu Enstitünün bağımsız olarak kurulmasını ve gerek
standartların yapılmasında gerekse deneyleri için bunun Teknik
Universiteden yardım alması gerektiğine karar verdik. Binasının
Gümüşsuyu binasının yakını şimdiki Yüksek Gerilim Laboratuvarının ilerisinde olabileceğini düşündük. Birleşmiş Milletler Uzmanı hükümetimize bunu önereceğini söyledi ve Ankara'ya gitti.
Bir gün Ankara'dan bir davetiye aldım. Standartla
Enstütüsünün kurulması için yapılan Merasime gitmemi istiyorlardı. Gittim. Hayretle gördüm ki Enstitü Ankara'da kurulmuş. Toplantıda uzmanı gördüm. Bu nasıloldu, dedim. Bana
önerisini beraber karşılaştırdığımız
gibi yaptığını ama
hükümetin böyle karar verdiğini söyledi. Bu siyasi bir karar ben
bir şey yapamazdım, dedi.
Çok üzüldüm. Fevkalede yanlış bir karar verilmişti. Standartlar Enstitüsü hala tekamül edemedi. Aradan 40 seneye
yakın bir zaman geçmesine rağmen bu Enstitü hala emeklemiyor bile.
27 Mayıs 1960 yılında ihtilaloldu. İhtilalin ne kadar
kötü bir şeyolduğunu bilıniyordum. Herkes gibi ben de sevindim ama ihtilali çok kısa zamanda gözümüzde değerini hızlı
bir şekilde kaybetmeye başladı. İlk önce Eminsu'lar şeklinde
kendi içlerinde tasfiye yaptılar. Ama emekliye sevk ettikleri subayların şereflerini yükseltmeye çalıştılar. Onları gerek maddi
ve gerekse manevi yönden tatmin ettiler. Bunu ne kadar
sağladılar bilmiyorum.
29 Ekim 1960 bayramından bir gün önce 28 Ekim 1980
Cuma günü kızını Nur ile Kadıköy'den vapura bindik. O okuluna ben de Universiteye gidiyordu k. Her sabah olduğu gibi gazeteci bana gazetemi verdi. Vapurda ilk gözüme çarpan şey bazı
öğretim üyelerinin Universiteden affedildikleri şeklindeki haber
oldu. Konuyu pek anlamamıştım. Okudukça affedilenler
arasında kendi ismimi de gördüm. Bu en azından benim hiç bilgim olmadan bana karşı bir yaptırım idi. ilk düşüncem eve
gelen gazeteden bunu eşimin okuması ve üzülmesi oldu. Aynı
Vapurla eve döndüm. Eşimle birlikte ikimiz hayatımızın muhakemelerini yaptık. Bilerek bir suç işlemediğinizi gördük ve
ondan sonra bu tasarrufun bizi üzmemesi gerektiğine karar verdik. O arada Milli Birlik Komitesi yaptıklarını mazur göstermek
için 147 öğretinı üyesinin hepsini adice suçluyorlar ve isterlerse
suçlarını kendilerine bildireceklerini ve hatta gazete ile ilan edeceklerini söylüyorlardı. Bir çok öğretim üyesi gibi ben de
telgrafla suçumun gazete de ilanını istedim. Hiç cevap çıknıadı.
İkinci defa müracaat ettim, bir süre sonra benim listeye
yanlışlıkla girdiğimi bildirdiler.
27 Ekim 1960 tarihinde kabul edilen 114 sayılı kanunun L.maddesi ekli (1) sayılı cetvelde ad ve soyadıarı ile kariyer, ünvanıarı gösterilen Ankara, İstanbul, İzmir ve Atatürk
Universiteleri ile İstanbul Teknik Universitesi mensupları
öğretim üyeliği veya öğretim yardımcılığı vazifelerinden affedilmiştir.
..5. maddesi İş bu kanunla görevlerinden affedilenler bir
daha Universite öğretim üyeliği veya yardımcılığı vazifesi ile

görevlendirilemezler.
1972 yılında da aynı Enstitüye bir kere daha 6 ay süre
Aynı tarihli ıı5 sayılı yeni
niversiteler kanunu
ıçın gittim ve bu seferinde Bilgisayarla Kontrol alarunda
neşredildi.
çalışmalarda bulundum.
Milli Birlik Komitesi Orgeneral Cemal Gürsel "hatadan
Karadeniz Teknik Üniversitesi kurulma aşamasında iken
dönmek fazilettir." derken, Milli Birlik Uyeleri ise "Geri Vites
uçakla gidip orada da Otomatik Kontrol dersleri verdim.
yoktur" diye demeç veriyorlardı.
12 Eylül 1980'de ikinci ihtilaloldu.
General Kenan
Bana G.E. den üç yer teklifi geldi. Biri Clevland Case InsEvren'in başında bulunduğu bu ihtilale sevindim dersem yalan
titute of Technology, diğeri Schenectady, bir üçüncüsü de
olur. Birçok arkadaşlarım' bana endişelerini bildirdiler. Ben ise
Paris'teki G.E. eşi m Türkiye'den ayrılmak istemedi. Bir çok
hiç endişe etmiyordum. Artık 62 yaşında idim ve konuda bir debakımdan haklı idi. Siemens ise İstanbul'da bir iş veneyim de vardı.
rebileceklerini söylüyorlardı. Hepsine burada teşekkür ederim.
İhtilal bu sefer üniversiteyi başka türlü ele aldı. Bu sefer
Affımızı öğrendiğim gün
baltanın
sapını
biliyorduk,
sayın hocam Ratip Berker teilkönce Anayasadaki Universite
lefon etti. Münir hadi biz
maddesi değiştirildi ve YOK kuyaşlıyız, peki senden ne istediler'!
ruldu.
YOK'ün
başına
Prof.Değramacı
getirildi.
Bu
dedi. Ben de hocam sizin
aranızda bulunmaktan gurur ve
şekilde Universite ikinci darbeyi
şeref duyarını; dedim.
yemişti. Kürsüler kaldırılmış, Kuı4Tler bir Dernek kurdu.
rullar kaldırılmış ve en önemlisi
O dernekte gerçekte, tanışmanı
Universite muhtariyeti önemli
ölçüde zedelenmişti.
hiç bir zaman mümkün olamayacak pek çok bilim adamınıız
1 Temmuz 1984 tarihinde
ile tanıştım. İçlerinde profesör
Elektrik-Elektronik
Fakültesi
olan en genç ı4 Tliktinı. Onların
Kontrol ve Bilgisayar Bölümü
sevgisini kazanmak benim için
Kontrol ve Kumanda Sistemleri
yeterdi.
Ana Bilim Dalı Başkanı oldum.
Bu noktada küçük bir
Beni
arkadaşlarını
İstanbul Teknik Okulunun ube
anımı
nakletmeden
geçeşefliğine
atadllar.(28
isan
miyeceğim YOK Doçenlik Bilim
dallarını sayarken Olçmeyi ve Ro1961) Yine Universitemden kopbotik'i nedense listeden çıkarmış.
muyordum. Burada arkadaşım
Emin Unalan'ın desteklerini minÖlçme esas mevcut olan bir
daldı,
Robotik'i
ise
ben
netle anıyorum.
önermiştim ve kabul edilmişti.
Başbakan
İsmet
İnönü'nün hazırladığı iki satırlık
Olçme anlamsız bir şekilde açıkta
kalınca çok üzülen Hasan Onal'a
kanun ile ıı Haziran 1964'te
teklif ettim. Dedimki kontrol
tekrar
eski görevim
olan
ölçmesiz olamaz. Sizde gelin
Elektriğin Endüstride Tatbikatı
bizim ana bilim dalına girin. Çok
Kürsüsüne
atandım.
Emin
Ünalan'ın dirayetiyle sevk ve idatakdir ettiğim Hasan Onal bu
önerimin,
nedense,
samimiresiyle Kürsü eskisi gibi ayakta
kalmıştı.
yetinden şüphe etti. Ama sonra
i 963 yılında İ.T.Ü.Teknik
inanarak
bizim
ana
bilim
dalınıızdaki saygılı yerini aldı.
Okulu
beni
hem
IFAC'ın
Bu olay bile YOK'ün ne
Il.kongresine iştirak etmek ve
Mu.~tafa SANTUR ve Mu.~tafa INAN'la, 1955
hem de A.E.G. nin Berlin'deki
kadar bilinçsiz çalıştığıru gösterir.
Institut
für
Autornatıon'da
2 Ocak 1985 yılında yaş hadaraştırma yapmam için altı ay süre ile görevlendirdi. Enstitüde
dinden emekliye sevk edildim. Kalben müsterih ve vicdanen raOtomatik Kontrol kursu yaptım. Buraya gelenler Y.Mühendis ve
hattım. Bu konuda yetişen çok değerli elemanlar Atilla Bir, Mahbazı Doçentler idi. Bir örneği anlatırken kuvvet birimi olarak
mut Kayral, Leyla Gören, İbrahim Eksin, Müjde Güzelkaya, Füsun
Tunalı, Salman Kurtulan, Fuat Gürleyen'in bu konuyu daha çok
Newtorı'u kullandım. Doçentlerden biri "siz Türkiye kuvvet birinıi olarak Newton'umu kullanıyorsunuz" diye sordu. Ben de
ileri götüreceklerine inanıyorum. Hala bir iki derse giderek onlardan ayrılmadım. Bu bana büyük bir haz vermekte ve
evet dedim. En azından Teknik Universitedeki arkadaşlarımın
yaşamımı değerlendirmekte.
hepsi bunu kullanırlar, dedim. Doçent heyecanla arkadaşlarına
Türk Otomatik Kurumunu, Türk Otomatik Milli Komitesi
dönerek Türkler bizden elli sene ilerideler dedi. Gerçekten
haline getirerek 1990 senesinde emin ellere terk ettim. Başkan
onlar hala Kg.kuvvet ve ..KP kuvvet birimi olarak kullanıyorlardı, ve daha hiç bir Universitede otomatik kontrol okuTalha Dinibütün ve Sekreteri İbrahim Eksin oldular. Başarılı
tulmuyordu. Bunu özellikle anlatmamın nedeni kendimizi geri
Workshop'lar düzenlediler.
görmekten vazgeçmemiz içindir. Burada "Otomatik kontrolun
Birgün bu anılarımı genç arkadaşlarım değerlendirirler
ümidi ile hepsine başarılar dilerim.
gelişmesi" konusunda verdiğim konferansıarda çevrede çok ilgi
gördü.

Ord. Prof. Dr.Cabir Hamdi Sepen ile Tanışma
Prof. Emin ÜNALAN

Enerji Nakli Laboratuvarı (Şebeke Aııalizörü)

1945 yılında II.Dünya Harbi bitmeden kısa bir müddet
evvel Milli Eğitim Bakanlığı adına Almanya'da eğitim yapan
öğrenci grubu toplu halde yurda döndü ve büyük bir kısmı
İstanbul
Teknik
Üniversitesinin
çeşitli Fakültelerinde
görevlendiriidi. Bu grubun bir elemanı da bendim. Münih
Yüksek Mühendis Okulunun Kuvvetli Akım kısmını bitirdikten
sonra Elektrik Makinaları kürsüsünde asistan olarak çalışırken
yurda dönüş haberini aldım. Bir macera olarak niteleyebileceğim uzun bir tren ve vapur yolculuğundan sonra
Galata rıhtımına ayak basmak saadetine kavuştum. ILDünya
Harbinin cephe gerisi yaşantısının bütün meşakkatlerini ve
çilesini çektikten sonra huzur ve sükunet içindeki vatana
kavuşmanın verdiği gururlu sevinci ömrümün sonuna kadar
unutamayacağım. Son derece karmaşık ve acımasız dünya

koşulları içinde memleketimizde bu havayı yaratan ve sürdüren
idarecilerinlizi ve askerlerimizi de burada minnetle anmaktan
kendimi alıkoyamıyorum.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Fakültesine
atandıktan sonra, ilk tanıdığım zat Prof.Fuat KÜLÜNKoldu.
. Prof.Fuat KÜLÜNK o zaman Fakültenin Kuvvetli Akım kolundaki mesleki dersleri verdiği gibi, kuvvetli Akım kolunu da
yönetmekte idi. Almanya'dan gelen grubun her elemanı ile ayrı
ayrı konuşup, onları yetiştikleri ve çalışmak istedikleri
branşlara göre Fakültemiz Kürsülerine yerleştirdi. Prof.Fuat
KÜLÜNKson derece zeki, dürüst ve kararlı bir idareci idi. Bu
özelliklerini yeni gelen grubun Fakülte içindeki dağıtımında da
her fırsatta gösterdi. Ben, Kendisine Münih'teki Hocam
Prof.Dr.Senweiger'in etkisi ile olacak Elektrikle Tahrik ko-

nusunda çalışmak isteğimi söyledim. Kabul etti. Böylece benim
de çalışacağım alan belirlenmiş oldu. Birkaç arkadaş la birlikte
yeni kurulmakta olan Elektrik Makinaları Laboratuvarının
çalışma masalarının tasarımı ve çizimi ile görevlendirildik. Masalar çizilen projelere göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sanat
okullarının atölyelerinde öğrenciler tarafından imal edilecekti.
Bu şekilde geçen bir kaç ay sonra askere gitmek durumu ortaya çıktı ve biz kendimizi o zaman yurt içinde yüksek tahsil
yapan öğrencilerin yapmak zorunda oldukları askerlik dersi ve
kamplarını karşılamak ve böylece bu kampları yapmıyan
yedek subayadaylarının
askerlik ile ilk temasını sağlamak
amacı ile kurulan hazırlık kıtalarında,
bu kıtaların
yerleştirildiği Gelibolu sırtlarında bulduk. II.Dünya Harbinin
olasılıklarına göre hazırlanmış bir arazide gerçek askerliğin bir
nebze tadını tatmak ve Türk ordusundaki disiplinin örneklerini
görmek fırsatını bulduk. Karargahtan bir dekovil hattından
oluşan tren ile Gelibolu rıhumında, hazırlık kıtası erlerini
İstanbul'a götürmek üzere bekleyen bir yük gemisinin bodrumuna yerleştiğimizde zannediyorum
hepimiz yurttaki
sükunet ve huzurun ne gibi meşakkat ve fedakarlıklarla
kazanıldığı hakkında bir yorum yapabilecek duruma gelmiştik.
Askerlik hizmetinin geri kalan kısmı hazırlık kıtası erleri için
hiç zor olmadı. Terhis Tezkeremizi alır almaz Elektrik
Fakültesindeki görevime döndüm. Fakültede daha önce Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsüsü adında bir kürsü kurulmuş,
Elektrikle Tahrik, Elektrikle Cer gibi konular doğalolarak bu
kürsünün okutaeağı dersler kapsamına alınmıştı. Bu kürsüde
Doç.M.Münir ÜLGÜRve Öğretim Görevlisi C.Hamdi SEPENasistan olarak da ben görevliydim. Böylece askerden döner
dönmez, Cabir Bey ile tanışmış olduk. Cabir Bey Galatasaray

Lisesini bitirdikten sonra Fransa'da Elektrik Mühendisliği tahsili yapmış, yurda döndüğünde bir süre Zonguldak Kömür
işletmelerinde çalışmış, bir sürede serbest olarak taahhüt işleri
yaptıktan sonra Elektrik Fakültesi, Elektriğin Endüstride Tatbikatı kürsününe Öğretim Görevlisi olarak ararımıştı. Cabir Bey
çalışkan, dürüst bir arkadaştı. Kürsüde Elektrikle tahrik dersini
verdi. Tahrik Laboratuvarı deneylerinin hazırlanmasında büyük
emeği oldu. İlk Türkçe Elektrikle Tahrik kitabı onun tarafından
yazıldı.
Senkron generatörlerin stabilitesi hakkında deneysel
kıymetli çalışmalar yaptı. Dış dergilerde yazıları yayınlandı.
Fransa'da Doktorasını verdi. Dr.Cabir Hamdi Sepen Elektriğin
Endüstride Tatbikatı kürsüsüne Profesör olarak atandı,
Fakültedeki Enerji nakli kürsüsü de bu kürsüye eklenerek
kürsü adı Elektriğin Endüstride Tatbikatı ve Enerji Nakli
kürsüsü oldu.
Kısa bir süre sonra bu kürsü tekrar ikiye bölündü. Elektriğin Endüstride Tatbikatı kürsüsü başkanlığına Prof. M.Münir
Ülgür, Enerji Nakli kürsüsü başkanlığına da Prof.Dr. Cabir
Hamdi Sepen seçildi.
Prof.Dr.Cabir Hamdi Sepen'in Enerji Nakli kürsüsündeki
akademik ve idari faaliyetlerini kendisi ile birlikte çalışan ve
halen faaliyette bulunan arkadaşları benden daha iyi bilirler.
Benim bir Fakülte elemanı olarak söyleyeceğim kendisinin
Kürsüye bir şebeke analizörünü temin etmiş olması, çalıştırması
ve uzun yıllar Elektrik Etüd idaresinin danışmanlığını yapmış
olmasıdır.
Prof.Dr.Cabir Hamdi SEPEN'i burada rahmetle anmak
bana nasip olduğu için memnun olduğumu ayrıca belirtmek isterim.
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BU

SINIF

HAKKINDA

II lerden bir tanesi gelip ARI için bir yazı istediklerini söyledi. Yazı ertesi gün
hazır olmalı idi: her işin daima sonunda acele etmek alışkanlığına uygun bir teklif ..
Kabul ettik. Fakat adet clduğu gibi nasihat şeklinde olmamalı idi: bunu da evvelkini ifna etsin diye kabul . ttik. Hakikaten bu gençlere ne hususta nasihat edecektim;
talebelik hakkında öğüt vermek için artık geç .. zaten o işin profesyoneli olmuşlardır. Hayat ve meşlek
hakkında nasihat dinlemeği ise onlar erken bulurlar. Esasen şimdi başlarmda
esen rüzgarlar arasında, kafalarına darık edecek akustik basıncı,
söz frekansında, yaratmak imkansız. İleride, vakti gelince
kendilerine sivsi sinek
kafi gelecektir. Zaten bizim bütün gayretimiz
ve muvaffakiyetimiz
onları davul
zurna aramayacak hale getirmek değil mi? Görüyor musunuz,
şartnamenin
ikinci
maddesinin lehinde biraz daha konuşursak maddenin kendisine
ihanet
edeceğiz;
şu halde izah ve tefsir işlerini erbabına (') bırakalım.
Evet, demek ki, bizim meşhur II lik sınıf da mezun oluyor. Bu zayıf akım sınıfı hayli patırdılı idi. Enerji ve gürültüleri
hiç de zayıf değildi. Onların bulunduklarının yanındaki dershanede ders okutacak hocanın, onların hocası ile senkron hareket etmesi zaruri idi. Teneffüsteki silgi maçının ders başında da devam etmesi hissedilmez şeylerden değildi.
Bu oyunun açık pencere ile oynanması ise, kara tahtanın beyaz kalması bakımıdan tehlikeli idi. Küçük çavuşları enerji taşkınlığını teskin edebilmekten
uzaktı.
Onun uzaktan -sahne sanatkarlığına
başlamasile
yerine
geçen çavuş ise galiba yalnız -kendisi gibiirikıyım olan- arkadaşına,
laboratuvarda
horazlanabiliyordu.
Bereket
G. Antepli ağabeye (veya arncaya) kimini memleketinin Ievkaladeliğtni
methederek hayran bırakır, kimisine de cüssesi ile saygı telkin eder ve asayişe faydalı olurdu.
Tenefüsteki haşarılıkları
derste ışıklı bir uyaruklığa çevrilen bu gençleri bütün
hocaları zevkli bir tebessümle hatılayacaktır.
Bilhassa son sömestrlerin onları birer
birer tanıyan hocalar, hele labaratuvarları
da varsa, kendilerini kolayca unutamayacaktır. Ternenni ederim ki hepsi vaktinde mezun olur da unutturmama
işini, fili mevcudiyetlerini devam etmesini ve her arzularının vaktinde yerine gelmesini dilerim.
Dejnek, bi,r mikdar gençlik daha gidiyor ... Hayn-Iısı ...
8 Nisan 154
Berlr] KA~AFAl\ıoGLl)

ARI Yı/lığı, 1954
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Fi,i iaka .okuca ....
F. UZGÖREN, ARI Yıllığı 1947

Bay Zarıı. bir pa.aD ,itti.
Setl.t, ıtte bit fluotelaD tübb.

M. ESKENAZi, ARI Yıllığı 1947

H. GÜRMEN, ARI Yıllığı 1947

Birincilik

Enerıi

spektrumda kuvadrat1a
proporsiyonal' dir.

Z. SÜDER, ARI Yıllığı 1947

Moşe

J

hö, hö, hü i....

A. ÖZEL, ARI Yıllığı 1947

A. ATAMAN, ARI Yıllığı 1941

Maraton müsabıkları

B. KARAFAKIOGLU, ARI Yıllığı 1947

Her derde deva
BORHAN HOCAMız

Hakikinin hakikiye, hakikinle
fıntoma,

fantomu,

fantoma ....

IJ. SEZERAR, ARI Yıltığı 1941

TAHTADA

NELER DUştlNtlLUR!

Dım yine gü"ümiiz geçti b..-abCl' .

sı.

(LG'(iR. ARI Yilliği 1941

Sen i'ibi hoca dahi bugün
dünyada bul.ın-naz.
Peki ... .Devarn ederiz.

.11.S;JSrrR.

ARI Yıllığ) 1947

IJ. SElEPvIR. :IN1 1"ı//ı,Qı 1947

II. U\AI"

r .\11 ıA, c. SAMI1.\/./

1'('

.11./\..1.\.

/91{)'/1 vıllıır

.1. .1/.·ן.Il.'1 \ .. 11. Y4.\Tl R. i.. S(D/:'/(. ılı.

H ÖNAL, A. DALFES Ölçme Laboratuvarında
öğrencilerle, 1950'1i yıllar

ınutct. {'I'

,II. Ki ıRA.1!

"

Pikilikteli

bir gorüııtıı, /968

Eski "DALGAClLAR'; 197U'!i yıllar
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Üniversite Senatosundan B. KARAFAKIOCLU ve M. BAYRAM, 1962

1993 Yılındaki
Yönetim Kurulu'ndan

1970 Giriştiler

1971 Girişlüer

1972 Giriştiler

/975 Giriştiler

1977 Giriştiler

1978 Giriştiler

1970'/i yılların

kız oğreııcileri

1979 Masa Tenisi Şampiyonlan.
(E. Topuz, F. Tuna/ı, L. Gören)

1979 Giriştiler

i. GÖNENÇ, M. BAYRAM ve
A. AKHUNLAR

Fakültenin 50. Yıl
Ba/osu 'ndan (21.10.1984)

T SAYA, İ GÖNENÇ,
E. ÜNALAN, M. BA YRAM,
T BODUROGLU ve
(Jr'

1980'li yıllarda Batı ve Gül/ey Anadolu Santralları gezisi,
Kemer Barajı

Vestel Fabrikası gezisi, 1990

Berlin Teleııits U. Rehtorıı, Mal/fred STİEBlER, D. lEBlEBICI, A. DERVİŞOClU, Y DURUSOY,
ve M. ÖZKAYA 1992, Baltalimanı

Ereğli Demir-Çelik Fabrikası
Gezisi, 1990

Mezuntarımızia

Japonya 'da bir konferansta, 1992

Vestel Fabrikası
gezisinden
1990
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60. Yıl Soyleşisinden,
3 Mayıs 1994

60. Yıl Sôyleşisinden, 3 Mayıs 1994

60. Yıl Söyleşisinden,
3 Mayıs 1994

60. Yıl Futbol Turnurası Şampiyonu Elektronik Fe
Haberleşme Botumıi 2. sınıf kupa alırken,
18.061994

60. Yıl pihııiğ], 18.061994

60. Yıl jJikniği,
18.061994

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi,
bu kitabın basımında katkılarından dolayı
değerli mezunlarımız
Erdal AKSOY
Neviye-Yücel AKSOY
Engin AYDIN
Zihni BAYKARA
Recep DERVİŞOGLU
Ünal ERDOGAN
Orhan ERSEN
Rüstem EYÜBOGLU
Metin GÖKOGLU
Arnold HORNFELD
İsmet İZGÜL
İbrahim KARAKULLUKÇU
Hayrettin ÖZDİL
Süreyya SÖNMEZ
Selahattin TANTEKİN
Nail DSLUER
Nazmi UYSAL
Seyit Ali YAZKAN
Hayrettin YELKİKANAT
Behçet YÜCEL'e

teşekkür eder.

