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Staj Komisyonu Çalışmaları                     Nisan 2016

Şubemizde öğrenci üyelerin yaz döneminde yapmaları zorunlu olan stajlarıyla ilgili olarak 
EMO Genç Staj Komisyonu çalışmalarda bulundu. Postayla gönderilen stajyer öğrenci talep from-
larını doldurarak Şubemize ileten kurum, kuruluş ve firmaların istekleri ile Şubemize başvuruda 
bulunan EMO Genç öğrencilerinin doğru biçimde eşleştirilmesi çalışmaları komisyon tarafından 
gerçekleştirildi.

Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Şubemiz adına İzmir ve Manisa illerindeki üniversitelerin 
ilgili bölümlerinden mezun olarak meslek hayatına atılan genç meslektaşlarımızın mezuniyet 
törenlerine katılarak önemli günlerinde yanlarında oldu. Meslek hayatları boyunca Oda ve Şube 
çalışmalarına katkı koymalarını dilediğimiz yeni mühendislere meslek hayatlarında başarılar 
dilediler.

Mezuniyet Törenleri                        Temmuz 2016

Gökhan Boranalp’in sunduğu LİNUX 
ile Geleceğin İşleri konulu seminer 17 
Kasım 2016 tarihinde DEÜ Tınaztepe 
Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

EMO-Genç üyelerine yönelik olarak 
gerçekleştirilen seminerde; açık kaynak 
kodlu olarak geliştirilen yazılımların 
önemine değinilerek Linux tabanlı sis-
tem uygulamaları, şu anda Linux sistemi kullanılan ve gelecekte kullanılabilecek ekipmanlar 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

Seminer : Linux ile Geleceğin İşleri                    17 Kasım 2016

Gediz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendislik tarafından düzenlenen 
Biyomedikal Mühendisliği Öğrencileri Bilimsel Toplantısı etkinliği kapsamında 30 Nisan 2016 ta-
rihinde  Klinik Mühendislik Paneline EMO İzmir Şubesi’ni temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Hasan Şahin katıldı. Panele İzmir ve diğer illerdeki Üniversitelerden 65 Biyomedikal, Elektronik, 
Elektrik/Elektronik Mühendisi ile mühendisliklerin son sınıf öğrenciler katıldı. 

Gediz Biomed Etkinliği                   30 Nisan 2016

Şubemiz ve EMO Aydın İl Temsilciliği`nin organizasyonuyla Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi`nde EMO-Genç ve Meslek Tanıtımı Semineri gerçekleştirildi. EMO İzmir Şubesi 
Örgütlenme Sekreteri Mustafa S. Çınarlı’nın sunumuyla gerçekleştirilen seminere öğrencilerin 
yanı sıra Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün öğretim 
üyeleri de katılım sağladı. Seminerde öğrencilerin EMO-Genç faaliyetlerine nasıl katılabilecek-
lerine ilişkin bilgi verilirken, alan seçimine ve EMO bünyesindeki meslek alanlarına ilişkin de 
bilgi aktarıldı. 

Adan Menderes Ünivertesi EMO-Genç Semineri          28 Aralık 2016
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EMO-Genç Üye Toplantısı 
Şubemizde gerçekleştirildi. Toplantıda 
ilk olarak Şubemizin dönem içi etkin-
liklerine ilişkin Teknik Görevli Egemen 
Akkuş tarafından bilgi verildi. İzmir 
Bölgesi Enerji Forumu; WELMO’17 et-
kinliği, 3. İzmir Rüzgar Sempozyumu, 
V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve 
Sergisi ile Geleceğin Teknolojileri Konferansı-Yapay Zeka etkinliklerinin içerikleri ve etkinlik 
sürecinde çalışmalara destek çağrısında bulunuldu. Toplantının ikinci gündem maddesi olan staj 
çalışmaları hakkında staj başvuruları ve talep eden firmalara ilişkin bilgiler aktarıldı. Toplantı, 
öğrenci üyelerin Oda-Şube etkinlik ve çalışmalarına katkılarının sürmesi dileğiyle son buldu.

Mezun olduklarında Odamıza üye 
olunacak bölümlerde öğrenim gören 
EMO Genç öğrencilerine yönelik yaz 
dönemi staj çalışmaları sürüyor. 

EMO Genç Staj Komisyonu tarafın-
dan yürütülen çalışmalarda kurum ve 
kuruluşlardan istenen stajyer öğrenci 
dönemleri ve bilgileri, staj komisyonu-
na başvuran öğrencilerin istekleri ile 
örtüştürülerek işyeri ile stajyerin uyumlu biçimde birleştirilmesi sağlanmaktadır. Farklı üniver-
sitelerde eğitim gören komisyon üyeleri birkaç aya yayılan böyle bir çalışma ile ortak çalışma 
kültürünü geliştirmekte ve meslek odası çalışmalarına adım atmış olmaktadırlar.

EMO-Genç Üye Toplantısı            17 Mart 2017

Staj Çalışmaları              Nisan 2016

Ege Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Elektriğin 
Olduğu Ortamlarda Yapılan çalışmalarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” konulu seminer Ege 
Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Seminerde Şubemiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu üyesi 
Gülefer Mete bilgilendirmede bulundu. Gülefer Mete sunumunda; kazalar ve nedenleri, elekt-
riksel büyüklükler ve kavramlar (akım, direnç, kısa devre...) elektriğe maruz kalınma durumları, 
dolaylı ve direkt temas konularının yanısıra elektrik akımının insan vücudu üzerinde etkileri, 
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, kuvvetli akım tesislerinde çalışma, elektrikle çalış-
malarda kullanılan kişisel koruyucu donanımlarla ilgili bilgiler öğrencilere aktarıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi                 13 Nisan 2017
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Şubemiz tarafından EMO-Genç 
üyelerine yönelik olarak BATEL 
Elektromekanik San. ve Tic.A.Ş. fir-
masına teknik gezi düzenlendi. 
Firmanın Çiğli Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan tesislerine gerçek-
leştirilen gezinin ilk bölümünde firma-
nın tarihçesi, devre kesicilerin çeşitleri 
ve üretim süreçleri, devre kesicilerin çalışma mekanizmaları gibi konu başlıklarını içeren tanı-
tım sunumu gerçekleştirildi. Hazırlanan sunumun son bölümüne üyelerimizin soruları Alaaddin 
Mağara tarafından yanıtlandı. 

Üyelere adım adım tüm sürecin bilgilendirilmesiyle gerçekleştirilen tesis gezisi, kullanılan 
sistemlerin ve yapılan deneylerin tanıtılması ile sonlandı.

Mezuniyet Törenleri                     Temmuz 2017

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden ilk üç sırada mezun olan 
Kerem Özçelik ve Camal Gençtük, bölüm ikincisi Safa Aybek, Bölüm üçüncüsü Masum Altekin’in 
ödülleri mezuniyet törenine katılan Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hasan Şahin tarafından 
sunuldu. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde dereceye girerek mezun 
olan bölüm birincisi Mustafa Küçük, ikinci Sefa çetinkol ve üçüncü Burak Çaykenarı’nın ödülleri 
mezuniyet törenine katılan Şube Yönetim Kurulu Üyesi Feryal Gezer tarafından verildi.

Teknik Gezi : Batel Elektromekanik                     25 Mayıs 2017


