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EMO-GENÇ

EMO'YA HER GELDİĞİMDE "NASIL OLSA ANNEM YİYECEK  
BİR ŞEYLER HAZIRLAMIŞTIR" HİSSİ UYANDI İÇİMDE !

- Mühendisliğe Hazırlık Seminerlerini 
nasıl duydunuz.
- Mühendisliğe hazırlık seminerinin haberini 
e-mail yoluyla haber almıştım. Programı 
görünce, mezun olduktan sonra yolumu 
çizmeme dair bu konular hakkında bilgi 
sahibi olmam gerektiğine karar vererek 
başvuru yaptım.

-Eğitime niçin gereksinim duydunuz?
- Eğitime ihtiyaç duymamın sebebi, okulda verilen 
eğitimlerin fazlasıyla teorik kalmasıydı ve güncel
hayattan örneklerin yoksun oluşuydu. Buradaki 
seminerlerde alanında uzman kişilerin eğitim verecek
olması, eğitimi benim gözümde daha çekici bir hale 
getirmişti. En azından konu başlıklarında belirtilen
alanlarda, birinci ağızdan bilgi sahibi olmanın yararlı 
olacağını düşündüm. Eğitimlere ilk başladığımdaki 
beklentim sadece konular üzerinde bilgi sahibi olmak 
ve yakında adım atacağım mesleğin belli dallarında 
en azından karar kılabilme yetisine sahip olmaktı.

- İlk izleniminiz nasıldı?
- Eğitim başladığı ilk günden itibaren beklentim 
de değişmişti. Çünkü açılış konuşmasında 
sayın Nur Güleç, burada yalnızca bilgi sahibi 
olmayacağımızdan, ayrıca bu meslek gruplarında ne 
gibi zorluklarla karşılaşabileceğimizden bahsedince, 
beklentilerimden çok daha yüksek bir eğitime 
gelmiş olduğumu fark ettim. Sonuçta burada verilen 
bilgiler yalnızca teorik ya da pratik bilgiler olmadı ya 
da herhangi birinden duyulabilecek şeyler değildi. 
Yılların vermiş olduğu tecrübeleri, 
alanında uzman birinden dinlemek 
paha biçilemez bir bilgi kaynağıydı.

- Seminerlerin kaçına 
katılabildiniz, nasıl buldunuz?
- Verilen seminerlerin neredeyse 
tamamında bulundum. 
Bulunduğum konularda katılımlar 
çok ciddi sayılarda olmasa da 
konuşmacıların; biz katılımcıların 
da aktif olarak konunun içine dahil 
olmasını istediklerinden dolayı 
verim yüksekti. Katılım sayısının 
fazla olmaması belki de verimi üst 
düzeyde tutan başka unsurlardan 
biriydi.

Bu eğitim sonunda amaçladığım 

şeye fazlasıyla ulaştığımı düşünüyorum. 
Sonuçta birkaç ay sonra mezun olduğumda 
ne yapabileceğimi hangi yolu izleyeceğimi 
ve izleyeceğim yolda hangi zorlukların 
beni beklediğini az da olsa biliyorum. 
Bu bilgilerin beni, mesleğime daha da 
yakınlaştırdığını düşünüyorum. Hepsinden 
önemlisi bu bilgileri, herhangi bir kurumdan 
değil de EMO’dan yani direkt olarak örgütlü 
olmamız gereken odadan almış olmanın 

ayrı bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
daha mesleğe adım atmadan EMO içerisindeki aile 
ortamını solumuş oldum ve buradaki birlikteliğin 
gücüne daha çok inanır oldum.

- Seminerlerde eksik yanlar var mıydı? Daha iyi 
nasıl olabilir?
- Eğitim ile ilgili eksik yanları söyleyecek olursak; 
aslında eksiği yoktu fazlası vardı denilebilir. 
Belki saatler biraz daha erken olabilir ya da kısa 
tutulabilirdi ancak eğitimlerde de görüyorduk ki 
bazen o zamanlar bile yetmeyebiliyordu. Ayrıca son 
olarak belki “CV nasıl hazırlanır? İş görüşmelerine 
nasıl gidilir ve neler yapılmalıdır?” başlıklı ayrı bir 
konu eklenip eğitim 10 güne çıkarılabilirdi. Fakat 
bunun eğitimini çok ayrıntılı almasak da bize yine 
de satır aralarında yardımcı oldukları için herkese 
teşekkür ederim.

- Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? 
- Son olarak eklemek istediğim nokta. Buraya geç 
katılmış bir EMO-Genç olarak pişmanım. Keşke 

buraya daha önce gelip daha sık 
çalışmalarına katılsaydım diyorum. 
Burada tamamen bir aile ortamı var. 
Burada ki herkesin, buraya gelen 
biriyle çok ilgili olması beni çok 
mutlu etti. Ayrıca belki biraz komik 
gelecek ama ayrı bir nokta daha 
var. Belki sizler için hiçbir anlam 
ifade etmeyebilir ancak bir öğrenci 
için dersten çıktıktan sonra manevi 
değeri yüksek bir olaydı burada 
karşılanmam. Her dersten çıktığımda 
buraya geldiğimde tost ve içecek 
ikram edilmesi ve düşünülmem 
benim için ayrıca önemli bir konuydu. 
Samimi söylüyorum ki her buraya 
geldiğimde tıpkı “Nasıl olsa annem 
yiyecek bir şeyler hazırlamıştır evde” 
hissi uyanıyordu içimde.
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