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Bitirme Projeleri Ser-
gisi (BPS) 2016, 10-11 
Haziran tarihlerinde 
İvedik OSB Sergi ve 
Toplantı Salonları’n-
da gerçekleştirildi. BPS 
2016, EMO Ankara Şu-
besi ; Ankara Üniversi-
tesi, Atılım Üniversitesi, 
Başkent Üniversitesi, 
Bilkent Üniversitesi,Bo-
zok Üniversitesi, Çan-
kaya Üniversitesi, Erci-
yes Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, TED 
Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi, İvedik OSM işbirliği ile ya-
pıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan EMO Ankara Şube-
si Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kaymakçıoğlu 
şöyle konuştu; “Üniversitelerimizin değerli yö-
neticileri,Elektrik Mühendisleri Odasının değerli 
yöneticileri ve üyeleri, Değerli Konuklarımız ve 
Değerli Basın Mensupları,Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) meslek alanındaki Elektrik, Elekt-
ronik ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinle-
rindeki akademik çalışmaların ve buna paralel 
gerçekleştirilen projelerin hem üyelerle hem de 
sanayicimizle buluşturmak üzere burada top-
lanmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere haziran 
ayı son sınıf öğrencileri için öğrencilikleri bitiş 
mühendis geçişte başlangıç ayıdır. Unvanlarına 

6. DÖNEMSEL ETKİNLİKLER

mühendis yazdırarak 
aramıza katılan genç 
mes lek taş la r ımıza 
aramıza hoş geldiniz 
diyorum.Bitirme Pro-
jeleri Sergisi 2016 ge-
lirken şu aşamalardan 
geçmiştir. İlki 2011 
yılında EMO Ankara 
Şubesi ve Ankara Üni-
versitesi tarafından, 
İkincisi  2012 yılında 
EMO Ankara Şubesi ve 
ODTÜ tarafından,Ü-

çüncüsü 2013 yılında EMO Ankara Şubesi ve 
Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi tarafından, Dördüncüsü 2014 
yılında EMO Ankara Şubesi ve Bilkent Üniversite-
si, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi tara-
fından,Beşincisi 2015 yılında EMO Ankara Şubesi 
ve Ankara Üniversitesi ile Çankaya Üniversitesi 
tarafından olmak üzere, Bu yıl da Elektrik Mü-
hendisleri Odası Ankara Şubesi sekreteryasında  
Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent 
Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bozok Üniver-
sitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ha-
cettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi, TED Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi düzenleyiciliğinde 
Odamıza bağlı disiplinlerde eğitim veren bütün 
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde yapılan proje-
ler sergilenmektedir.
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Üniversitelerin Elektrik, Elektronik ve Biyomedi-
kal Mühendisliği Bölümlerinin son sınıfl arında 
bulunan öğrencilerin bitirme projelerinin top-
luca sergilendiği BPS etkinliği ile mesleğe adım 
atan mühendislerin gerçekleştirdikleri proje-
lerle kendilerini ifade etmelerine 
ve karşılıklı fi kir alış verişi yapa-
bilmelerine olanak sağlanmıştır.
Projelerdeki değerlendirmenin 
öznellik taşıdığı gerçeğinden ha-
reketle; projeler derecelendirme-
ye ve jüri değerlendirmesine tabi 
tutulmayarak, başvuran her pro-
jenin sergilenmesi sağlanmıştır. 
Amaç genç mühendislerin kendi 
aralarındaki iletişimi arttırması 
ve bilgi paylaşımı sağlamaktır.2 
gün boyunca sürecek etkinliği-
miz bir bilim şöleni içinde genç 
araştırmacılara ve akademisyen-
lere, özgün çalışmalarını ve bul-
gularını duyurabilecekleri bir or-
tam sağlamasını diliyoruz.  6. sini 
düzenlediğimiz Bitirme Projeleri 
Sergisi düzenleme aşamasında 
birçok üniversitede toplantılar 
yaptık vebu aşamalarda hocamız 
yoğun mesaileri içerisinde bizlere inandılar, gü-
vendiler ve bu işe girdiler. Huzurlarınızda tüm 
hocalarımıza vermiş oldukları katkılar ve sizleri 
teşviklerinden dolayı EMO Ankara Şubesi adına 
teşekkür ediyorum.

Sevgili Meslektaşlarımız,

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 1954 yılında 
672 üye ve TMMOB yasası uyarınca kurulmuş 
olup, kamu kurumu niteliğinde meslek kurulu-
şudur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanat-
larını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, 
yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları 
örgütünde toplayan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği içinde yer alan ve tüzel kişiliğe 

sahip olan 24 odadan biridir. Elektrik, Elektronik, 
Kontrol ve Biyomedikal Mühendislerini bünye-
sinde barındıran EMO‘nun bugünkü üye sayısı 
50 binlere dayanmıştır.  Odanın merkezi Anka-
ra‘da olup 14 şubesi vardır. Ayrıca 114 il ve ilçede 
temsilcilik ve mesleki denetleme büroları ile 221 
işyeri temsilciliği şeklinde yurt düzeyinde geniş 
bir örgütlenmeye sahiptir.

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bilmenizi isteriz ki, Meslek Odanız sadece me-
zuniyetinizin bu ilk günlerinde değil; meslek 
hayatınız boyunca yanınızda olacaktır. Meslek 
haklarının savunucusu, mesleğin üye ve toplum 
yararına geliştirilmesi için faaliyet gösteren, hu-
kuki ve teknik sorunlarınızda destek olan bir ko-
numda olacaktır. Odanız, bunların ötesinde bir 

paylaşım ve dayanışma platformu 
olarak, kendini yenileyerek ve bü-
yüyerek çalışmalarını yürütmek-
tedir. EMO bir yandan üyelerinin 
kişisel, teknik ve sosyal gelişimini 
hedefl erken, bir yandan da üyele-
rinin hak ve yetkilerini korumak, 
daha iyi koşullarda mesleklerini 
yapmalarını sağlamak için mü-
cadele etmekte ve sizlerin de 
haklarınıza sahip çıkmanızı bek-
lemektedir.  Sizlerin de aktif katı-
lımı ve desteğiyle bu çalışmaları 
geliştirerek sürdürecektir; “nasıl 
bir mühendislik, nasıl bir meslek 
hayatı?” sorularına hep birlik-
te vereceğimiz cevapları hayata 
geçirme çabası yine birlikteliği-
miz ile anlam kazanacaktır.Son 
olarak mühendisliğin sorunlarını 
çözerken; üniversitelerle, kamu 
kurumlarıyla, sektör temsilcileriy-

le birlikte tartışarak sorunları aşacağız. Gençleri-
mizin sorunlarını bizim sorunlarımız kabul edip 
gelecek gençlerindir şiarıyla hareket edeceğiz.  
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Sevgili Meslektaşlarımız,

Hepinize bu güzel çalışmaları yaptığınız için bi-
limin ve aklın yolunda topluma faydalı hizmet-
ler verebileceğinizi gösterdiğiniz 
için çok teşekkür ediyorum, size 
destek veren hocalarımıza, bu 
etkinliğin gerçekleşmesi için yo-
ğun emek harcayan Şubemizin 
değerli çalışanlarına ve etkinlik 
sekretaryasına çok teşekkür edi-
yorum. Etkinliğimizi düzenlerken 
bizlere her türlü katkıyı sunan ve 
ev sahipliğini yapan İvedik Or-
ganize Sanayi Bölgesi Yönetimi-
ne, Ankara Üniversitesi, Atılım 
Üniversitesi, Başkent Üniversi-
tesi, Bilkent Üniversitesi, Bozok 
Üniversitesi, Erciyes Üniversite-
si, Gazi Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, TED Üniversitesi, 
Turgut Özal Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi olmak üzere tüm Üniversitelerimize ve 
destekleyici kuruluşlarımıza,  Yönetim Kurulu-
muz adına teşekkür ediyor, başarılı bir etkinlik 
geçirmemizi temenni ediyorum.”

“Özgür, demokratik ve barış içinde bir toplum-
da yaşama ihtiyacımız var”

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Acar, “Sayın 
konuklar, değerli meslektaşlarım, sevgili öğren-
ciler, Öncelikle şahsım ve Elektrik Mühendisleri 
Odası 45. Dönem Yönetim Kurulu adına hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.6. Bitirme Proje-
leri Sergisi’nin gerçekleştirilebilmesi için emeği 
geçenleri kutluyor, katılım sağlayan değerli ko-
nuklarımıza hoş geldiniz diyerek söze başlamak 
istiyorum. Elektrik Mühendisleri Odası, 1954 yı-
lında 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurul-
muş, Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 
ve Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elekt-

ronik-Haberleşme, Kontrol, Telekomünikasyon, 
Biyomedikal ve Mikroelektronik Mühendisliği 
lisans bölümü mezunlarını bünyesinde barındı-
ran kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu-
dur.

Enerjiden elektromanyetik alanlara, iletişim tek-
nolojilerinden mühendislik eğitimine, elektrikli 
ulaşım sistemlerinden asansöre, yangından par-
layıcı ve patlayıcı maddelerle ilgili güvenlik so-
runlarına varıncaya kadar teknik olarak görülen 
ancak günlük yaşamımızda herhangi bir sorun-
la birlikte can yakıcı şekilde varlığını hissettiren 
alanlarımızda kamuoyunu bilinçlendirmeye ça-
lışıyoruz. Mesleki alanlarımızdaki sorunlara bi-
limsel aklın yön göstericiliğinde çözümler üret-
meye çalışıyoruz.

Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
akademi ile kurduğu ilişkileri ge-
liştirmek amacıyla yürüttüğü fa-
aliyetlerinden kısaca bahseder-
sek;İlki 16 Kasım 2013 tarihinde 
Ankara ´da, ikincisi 25 Ekim 2014 
tarihinde İzmir ´de bölüm baş-
kanları ile toplantılar yapılmıştır.

25 Ekim 2014 tarihinde İzmir 
´de yapılan toplantı sonucunda 
EMO`nun önerisi doğrultusunda 
EMO`nun sekretaryalığını yürüte-
ceği Elektrik, Elektronik, Kontrol, 
Biyomedikal Mühendisliği Bölüm 
Başkanları Konseyi oluşturulma-
sına karar verilmiştir.Üçüncüsü 11 

Nisan 2015 tarihinde Ankara ´da 
ve dördüncüsü 14 Kasım 2015 tarihinde Mersin 
´de gerçekleştirilen Bölüm Başkanları Konseyi 
toplantılarında Elektrik Mühendisleri Odası ile 
akademi arasındaki bağ güçlendirilmeye çalışıl-
maktadır.

Üniversite ve araş-
tırma kurumların-
daki genç araştır-
macılar ile konunun 
uzmanı akademis-
yenleri bir araya 
getiren ve ilki 2012 
yılında gerçekleş-
tirilen Akademik 
Kampın ikincisi, 
“Sinyal ve Görüntü 
İşlemede Son Ge-
lişmeler” başlığı al-
tında 16-19 Nisan 
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2015 tarihlerinde, üçüncüsü “Büyük Veri ve Ma-
denciliği” başlığı altında 08-11 Ekim 2015 tarih-
lerinde, dördüncüsü ise “Elektrik Makinaları ve 
Güç Elektroniğindeki Gelişmeler” başlığı altında 
12-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında; doktora ve 
yüksek lisans öğrencileri ile öğretim üyelerinin 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yayım-
lanan EMO Bilimsel Dergi ile alandaki bilimsel 
dergi ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır.EMO 
Bilimsel Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile 
uygulama çalışmalarına yer vermekte ve bu ni-
teliği ile hem araştırmacılara hem de uygulama-
daki mühendislere seslenmeyi amaçlamaktadır.
Elektrik Mühendisleri Odası olarak 44. Dönem 
içerisinde düzenlediğimiz sempozyum, kongre, 
çalıştay, kurultay ve diğer etkinliklerimiz / çalış-
malarımızın yalnızca adını anmaya çalışacağım 

• Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyu-
mu,

• Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu,
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu,
• Güneş Sempozyumu,
• Rüzgar Sempozyumu,
• Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempoz-

yumu,
• ATEX Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Gü-

venlik Sempozyumu,
• Asansör Sempozyumu,
• ELECO Elektrik - Elektronik Mühendisliği 

Sempozyumu,
• TMMOB adına Enerji Sempozyumu,
• Elektrik Tesisat Kongresi,
• Elektrik – Elektronik Mühendisliği Kongresi,
• Kamusallık Çalıştayı,
• TESEM Türkiye Elektronik Sanayi ve Elektro-

nik Mühendisliği Kurultayı,
• Enerji Forumları,
• Enerji Verimliliği Günleri.

Bütün bu çalışmalarımız dışında; Özelleştirme, 
taşeronlaştırma ve denetimsizliğin enerji ve ile-

tişim alanında yarattığı tahribat, Soma`da yaşa-
nan iş cinayeti, Torunlar Center`deki asansör fa-
ciası, nükleer enerji, 31 Mart 2015 tarihinde tüm 
Türkiye`yi karanlıkta bırakan elektrik sisteminde 
yaşanan çökme ve bunun gibi konular hakkında 
kamuoyunu bilgilendirme çabalarımızın, ger-
çeklerin ortaya çıkması için yürüttüğümüz ça-
lışmaların genç arkadaşlarımızın da katkılarıyla 
güçleneceğine inanıyoruz.

Teknolojik gelişmenin sağlanabilmesi ve in-
sanlığın hizmetine sunulabilmesi için öncelikle 
özgür, demokratik ve barış içinde bir toplum-
da yaşama ihtiyacımız var.Bilimsel düşünce-
nin, düşünce ve fi kir özgürlüğünün, haber alma 
hakkının yok edilmek istendiği ülkemizde, rant 
hırsıyla kamu yararının yok sayıldığı bir dönem 
yaşıyoruz.Hem mesleki alanlarımızda hizmet 
üreten meslektaşlarımızın, hem de bu hizmet-
lerden yararlanan kamunun ortak yararının “bi-
lim ve aklın egemenliğinden” geçtiğini biliyoruz.
Bugüne kadar mesleki alanlarımızla ilgili kamu 
yararına aykırı düzenlemelere ve uygulamalara 
karşı hem hukuki hem de demokratik platform-
larda gerekli uyarıları yapıp, itirazlarda bulunduk. 
Mesleki alanlarımız meslektaşlarımızın ve tüm 
çalışanların iş güvenliği dahi yok sayılarak, dü-
şük ücret politikasıyla yönetilmeye çalışılmak-
tadır. Bu yaklaşımın açık sonucu yaşanan yan-
gın, asansör kazaları gibi göz göre göre gelen 
ölümler, iş kazalarına kurban giden insanlarımız, 
sık sık kesilen elektriklerle arızalanan ve hakla-
rını arayamayan elektrik kullanıcıları; mühen-
dislik hizmetlerinin ücretleri düşürülürken bu 
hizmetleri alan kullanıcıların kabaran faturaları 
olarak karşımıza çıkmaktadır.Elektrik Mühendis-
leri Odası; mühendislik mesleğinin gelişimi ve 
bilimin kamu yararına kullanılması için TMMOB 
ve bağlı odaları ile birlikte onurlu yürüyüşüne ve 
dik duruşuna devam edecektir. Meslek, meslek-
taş ve ülke sorunlarının çözümünün özgürlük, 
demokrasi ve barış uğruna mücadeleden geçti-
ği bilinci ile her zaman bu uğurdaki mücadele-
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nin içinde yer alacaktır.

Mesleki mücadelenin ülkemizin içinde bulun-
duğu gerçeklerden kopuk yürütülemeyeceğinin 
bilinci içindeyiz.Mesleğin üye toplum ve ülke 
yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi 
için çaba göstermeye, kamuoyu oluşturmaya, 
ilgilileri uyarmaya, kamunun ve ülkenin çıkar-
larının sağlanmasında, çevrenin korunmasında 
girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz.Bütün 
bu çalışmalarımız nedeniyle rahatsız olanlara, 
Elektrik Mühendisleri Odası’nın ve TMMOB`nin 
etkisizleştirilip, işlevsizleştirilmesi için torba ya-
sal düzenlemeler yapanlara, karşı durmaya de-
vam edeceğiz.

Sözlerime son verirken;

Projelerini sergileyen genç meslektaşlarımıza 
başarılar diliyor, önümüzdeki dönemde öz ör-
gütleri olan Elektrik Mühendisleri Odası çalış-
malarına katkılarını beklediğimizi belirtmek isti-
yorum.Etkinliğimize katılan ve katkı sunan tüm 
katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.Saygıy-
la, sevgiyle ve dostlukla selamlıyorum.”

“Ülkenin nitelikli yetişen öğrencilere ihtiyaç 
var”

BPS 2016 Yürütme Kurulunu oluşturan üniver-
siteler adına konuşan Başkent Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz 
de şunları söyledi; “Değerli Başkan, ASO Başkanı, 
değerli EMO Ankara Şubesi Başkanı ve üyeleri, 
genç mühendis adaylarımız öncelikle bugün bi-
rada sizlerin projelerini izlemek için burada bu-
lunduğum için çok mutluyum ve kutluyorum. 
Siz mezuniyet sürecince hazırladığınız projeler-
le buraya geldiniz bu ne demektir, projelerinize 
kendinize güveniyorsunuz. EMO bu organizas-
yonu 6 yıldır yaptığı sizleri bir araya geldiği si-
nerji ortamı oluşturduğu için kutluyorum. Gö-
nül isterdi ki aramızda fiilen sanayicileri görmek 

isterdim. Asıl amaç sizlerin yaptığı projelerin 
neler olduğunu, gelecekte neler vaat ettiğini-
zi görmeleri, varsa aranızda üretilebilir olanları 
görmelerini isterdim. Biz bu tür organizasyonla-
rı hep yapmak istedik. Biz bu projeleri sanayiye 
götürelim orada buluşturalım görüyorum sana-
yicinin içindeyiz ama sanayicilerin kendileri yok. 
Ama bundan sonra olurlar umarım. Sizlerin pro-
jeleri gerçekten çok güzel. Ülkenin nitelikli yeti-
şen öğrencilere ihtiyaç var. Sizler nitelikli öğren-
ciler olarak yetiştiniz. Bu üniversitelerden gelen 
siz nitelikli mühendisler hayata atılacaksınız, bir 
kısmınız sektörde çalışmalarınızı sürdüreceksi-
niz. Her türlü bilgi ve donanına sahip olduğu-
nuzu biliyoruz çok daha güzel işler yapacağını-
za inanıyoruz. Sizleri en donanımlı şekilde yeni 
bilgilerle sizleri sadece eğitmekten öteye geçip 
artık girişimci olmanız, yenilikçi yaklaşımlarınız-
la farklılığınızı ortaya koyun. Türkiye için farklı 
markalar yapmanız lazım. Sanayi devrimlerini 
kaçırdık maalesef, kaçırmanın bedellerini kötü 
ödedik. 3. Sanayi devrimi denen bilgi ve iletişim 
teknoloji devrimini yakalamaya çalıştık. Endüst-
ri 4.0 kavramı var biliyorsunuz tartışılıyor. Sizler 
endüstri 4.0`ı yakalayacak adaylarsınız. Bunu 
yakalamak için çabalayın. Bu konuda sizlere gü-
veniyoruz, lütfen hep hayal kurun ve hayalleri-
nizin peşinden koşun. Bir yeni hayal çok daha 
farklı yerlere sizi götürebilecektir. Mühendis ola-
rak hayata atılıyorsunuz. Hem aileleriniz hem 
ülkeniz sizden çok şey bekliyor. Daima düzgün, 
dürüst, sosyal sorumluluk sahip mühendisler ol-
manızı diliyorum.”

“Tekno kentlerimizde kuluçka merkezlerimiz-
de olgunlaştıracağız”

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasan Gültekin de açılışta şöyle 
konuştu, “EMO ve üniversite işbirliği ile yapılan 
bu etkinliğe ev sahipliği yapan İvedik Organi-
ze Sanayi Bölgesi işbirliği ülkemize, milletimize 
üniversitemize hayırlı olsun diyorum. Üniversite 
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öğrencileri bitirme projesi sergisi burada yapıl-
makta. Bundan memnuniyet duyduk. Hocamın 
biraz önce sitemlerini de bir şekilde kabul etmiş 
bulunuyoruz. Burası İvedik Organize Sanayi Böl-
gesi 8 bin iş yeri ve 120 bin istihdamın olduğu 
bir yerde burada sanayicilerin de olması gerekti-
ğini biliyorum. Ar-Ge yapan ayrıca İvedik içinde 
teknoloji adına çalışan fi rmaların olması gerek-
tiğini ifade etmek istiyorum. Değerli öğrenciler, 
hocalarım İvedik Organize Sanayi Bölgesi`nde 
bir tekno kent yapılıyor. Bu tekno kent siz değerli 
akademisyenler ve öğrencilerin burada fi kirleri-
ni düşüncelerini ifade etmeleri adına yapılmış 
bir tekno kenttir. Teknoloji edinme ve teknoloji 
bulma insan kaynaklarına ihtiyacımız var. İnsan 
kaynakları kendiliğinden vücut bulmayacaktır. 
Böyle etkinlikler neticesinde insan kaynaklarına 
ulaşacağız. Tekno kentlerimizde kuluçka mer-
kezlerimizde olgunlaştıracağız. Buldukları proje-
leri geliştirmeye buraları arz etmiş olacağız. Siz-
lerin bu projeleri burada sergilenmenizden biz 
çok mutluluk duyduk. Sizlerin bir iletişim içinde 
olmanızı, bilgi paylaşımı içinde bulunması odak-
lı bu toplantıyı tertip eden EMO Ankara Şubesi`-
ne teşekkür ediyorum. Proje yapan kardeşleri-
miz daha olgunlaştırmaları için tekno kentimiz 
bu sene sonunda bitiyor. Yetenekli kardeşlerimiz 
bizi unutmasınlar, İvedik`teki bu toplantıyı ha-
fızalarından çıkartmasınlar. Kendilerini Tekno 
kentimizde misafi r etmeye hazırız.”

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Özdebir de yaptığı konuşmada şunları 
söyledi; “Bugün hayatınızda önemli bir dönüm 
noktasındasınız, bugüne kadar öğrenciydiniz 

öğrenmeye talep ediyordunuz ümit ediyorum 
ki bundan sonra da öğrenmeye talebiniz devam 
edecek. Uzun bir eğitim döneminin sonunda ilk 
defa profesyonel olarak unvan sahibi oldunuz 
bugünden itibaren artık mühendissiniz. Bir kıs-
mınız belki girişimci olarak bir kısmınız akade-
mik kariyerde devam etmek isteyeceksiniz. Ben 
hepinize başarılar diliyorum. Hayatın gerçek 
yüzüyle şu andan itibaren karşılaşacaksınız. Ek-
meğinizi taştan çıkartacaksınız. Bu bir yarış. Ha-
yat zaten bir rekabet, bütün canlılar arasında bu 
rekabet var. Siz sadece birlikte mezun olduğu-
nuz arkadaşlarınızla değil ülkenizdeki dünyadaki 
bütün akranlarınızla rekabet yapacaksınız. Sizler 
başarılı olursanız ülkemizin dünya üretiminden 
ticaretinden aldığı pay artacak başka ülkele-
rinki azalacak. Şangay`daki Tokyo`daki , Hous-
ton`daki bir elektrik mühendisi ile yarış içinde 
olduğunuzu hiçbir zaman unutmayacaksınız. 
Fert fert güçlü olacağız ki, 79 milyonluk Türki-
ye güçlü olabilsin. Bunun için hepimize özellikle 
siz gençlere ihtiyaç var. Sizler bu bilgilerinizle 
size verilmiş olan eğitimin inovatik bakış açısıyla 
multidisipliner bakış açısıyla çok güzel şeyler ya-
pacağınıza inanıyorum. Burada İvedikli iş adam-
larının mutlaka bulunması gerekliydi. Ben ina-
nıyorum ki bu eksikliği İvedik Organize Bölgesi 
sanayicileri hızla kapatır. Ama yılmayacaksınız, 
güzel şeyler yapacaksınız biz de sizlerle övüne-
ceğiz. Hayatınızdaki yeni yol ayrımında hepinize 
başarılar diliyorum, hepinizi kutluyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından sergi kurdelesi 
kesilerek hep beraber bitirme projeleri sergisi 
standları gezildi.


