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EMO-Genç Üye Toplantısı                         4 Ekim 2018

Üniversitelerin elektrik-elektronik ve biyomedikal mühendisliği bölümlerinde okuyan EMO-Genç 
öğrenci kolu üyeleri, Şubemizde bir araya geldi. Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. Avni 
Gündüz ile Yönetim Kurulu üyeleri Mümtaz Ayça ve Egemen Akkuş’un katılarak Şube çalışmaları 
hakkında bilgilendirme yaptığı toplantıda; yeni öğretim yılında düzenlenebilecek etkinlikler, öğrenci 
üyelere yönelik seminerler, teknik geziler, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplan-
tıda yaz dönemi stajları için EMO-Genç Staj komisyonu çalışmalarının önemi vurgulandı. 

Şubemiz, İzmir, Manisa ve Aydın’daki üniversitelerden mezun olan meslektaş adaylarını mezuni-
yet törenlerinde yalnız bırakmadı. Haziran ayı içerinden gerçekleşen Celal Bayar, Adnan Menderes 
ve Katip Çelebi Üniversitelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği bö-
lümlerinin mezuniyet törenlerine katılım sağlayan EMO temsilcileri, genç meslektaşlarının sevincine 
ortak oldu. 

Mezuniyet Törenleri                       Haziran 2018

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu ve Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa 
Çınarlı İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde öğrenim gören elektrik elektronik mühendisliği öğrencile-
riyle bir araya geldi. 

Şebnem Seçkin Uğurlu tarafından TMMOB’nin kuruluşu, çalışmaları ve Elektrik Mühendisleri 
Odası’nın faliyetleri ile Şubemizde gerçekleştirilen etkinlikler ve Şube çalışmaları hakkında bilgi-
lendirme yapıldı. Mustafa Çınarlı tarafın-
dan mühendislerin çalışma hayatlarında 
yükümlülükleri ile yetki ve sorumlulukları 
örneklerle paylaşıldı. Şubemizde gerçek-
leştirilen etkinliklere daha fazla katılım 
sağlanması çağrısı yapılan toplantıda, 
öğrencilik dönemlerinde de Şubemiz ile 
sürekli iletişim halinde olabilecekleri 
anımsatıldı.

EMO-Genç Buluşması İzmir Demokrasi Üniversitesi         3 Aralık 2018

Teknik Gezi : Menderes Geothermal                     19 Ekim 2018

Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği EMO Genç öğrenci kolu tarafından 
Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.Ş’ye ait Sultanhisar Salavatlı’da bulunan jeotermal elektrik 
üretim tesislerine teknik gezi düzenlendi. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. 
Üyesi Mümtaz Yılmaz, EMO Aydın İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Recep Mercimek ve 20 EMO Genç 
üyesinin katıldığı teknik gezide, santralda çalışan üyemiz Mustafa Kemal Aygün, JES çalışmaları 
hakkında sunum yaparak santral sahası hakkında bilgilendirmede bulundu.
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Celal Bayar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik olarak 
meslek odası, meslek alanları ve Oda çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu toplantıda; TMMOB’nin ve EMO’nun kuru-
luşundan itibaren mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki gelişimlerine katkıları, meslek 
alanlarını düzenleme çalışmaları, meslek içi eğitimler ve mühendislerin sorumlulukları konusunda 
bilgi verdi. EMO‘nun ve EMO-Genç Öğrenci yapılanmasının tanıtımının ardından Şubemizin ve öğrenci 
üye komisyonumuzun çalışmaları hakkında bilgi verildi. Meslek Odasının mesleğimizin korunma-
sı, düzenlenmesi ve gelişimindeki önemi ve yeri aktarılarak bugün itibariyle Elektrik Mühendisleri 
Odasına üye olan meslektaşlarımızın sayısının 70 bini aştığı belirtildi.

EMO Genç öğrencilerine yönelik staj yeri bulma çalışmalarının da aktarıldığı etkinlikte Geleceğin 
Teknolojileri Konferansı, Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi, Asansör Sempozyumu ve Rüzgar 
Sempozyumu çalışmaları hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Meslek örgütümüze sahip çıkmak 
için hep birlikte dayanışma içerisinde olmamız gerektiği ifade eden Şebnem Seçkin Uğurlu, iş alanları 
hakkında bilgi ve mesleki deneyimlerinden örnekler verdi. Toplantının ikinci bölümünde öğrencilerin 
meslek alanlarındaki uygulamalara, ülkemizdeki üretim alanlarının meslek alanlarımızla ilgisine ve 
mühendislerin sorumluluklarına yönelik sorularına yer verildi.

EMO-Genç Buluşması Celal Bayar Üniversitesi              4 Nisan 2019

Elektrik Mühendisleri Odası Öğrenci 
Üye Komisyonu (EMO-Genç), Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde 2019-2020 eğitim öğretim yılının 
başlaması nedeniyle tanıtım masası açtı. 

EMO-Genç üyelerinin, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü öğrencilere yönelik olarak 
23 Eylül 2019 tarihinde açtığı masayla, tanıtım 
faaliyetlerini 27 Eylül 2019 tarihine kadar sürdürdü. EMO-Genç’in çalışmalarına ilişkin bilgi verilen 
standda, EMO ve EMO İzmir Şubesi’nin düzenlediği etkinliklere ilişkin bilgiler de aktarıldı.

EMO-Genç Danışma Masası                     23-27 Eylül 2019

EMO İzmir Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün Bitirme 
Projeleri Sergi’ne katılım sağladı. Bitirme projelerinin poster sunumlarının gerçekleştirildiği etkin-
likte, dereceye giren öğrencilere ise EMO yayınlarından oluşan kitap seti hediye edildi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen sergiye, EMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu ve Örgütlenme Sekreteri Mustafa Serdar Çınarlı katılım sağla-
dı. Mezuniyet aşamasına gelen mühendis adaylarının projelerinin, diğer öğrenciler, akademisyenler 
ve meslek mensuplarına tanıtılması amacıyla düzenlenen serginin açılışında Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Yeşim Zoral; bitirme projelerinin yaratıcılığı teşvik ettiğine değindi. Katılım sağlayan tüm öğrencile-
rin projelerine ilişkin poster sunumlarının gerçekleştirildiği sergide, dereceye giren öğrencilere de 
Şebnem Seçkin Uğurlu tarafından EMO yayınlarından oluşan kitap seti hediye edildi. 

Bitirme Projeleri Sergisi                     21 Haziran 2019
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EMO Genç Öğrenci Komisyonu toplan-
tısı Şubemizde gerçekleştirildi. 

İzmir Rüzgar Sempozyumu, Elektrik 
Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, İletişim 
Günleri-7 etkinlikleri hakkında bilgilen-
dirmenin yapıldığı toplantıda; EMO Genç 
toplantılarının aylık olarak gerçekleş-
tirilmesi planlandı. Toplantıda ayrıca, 
çalışmaların kolaylaştırılması amacıyla 
Staj, teknik gezi, sosyal medya, sosyal 
etkinlikler, eğitim ve kadın alt çalışma gruplarının oluşturulması benimsendi. 

Teknik Gezi : Türk Telekom             25 Aralık 2019

EMO-Genç üyelerine yönelik olarak 
Türk Telekom Bahçelievler Müdürlüğü’ne 
bağlı operasyon merkezine teknik gezi 
düzenlendi. İzmir’in Karabağlar ilçesin-
de yer alan Türk Telekom Bahçelievler 
Müdürlüğü’ne bağlı santral binasına 
yapılan teknik geziye, farklı üniversi-
telerden 24 EMO-Genç üyesi katılım 
sağladı. EMO İzmir Şubesi Örgütlenme 
Sekreteri Mustafa Serdar Çınarlı’nın eş-
liğinde gerçekleştirilen teknik gezide, 
Türk Telekom’dan görev alan üyelerimiz Emir Döngel, Onur Kar ve Umur Akbaş meslektaş adaylarını 
bilgilendirdi. Telekomünikasyon alt yapısına ilişkin temel bilgilerin aktarıldığı teknik gezide, ope-
rasyon merkezinde yer alan cihazlar ve teknik donamına ilişkin bilgiler de verildi. Üniversitelerde 
telekomünikasyon alanına yönelik aldıkları teorik bilgilerin uygulandığı binada incelemeler yapan 
EMO-Genç üyeleri, merak ettikleri konuları deneyimli mühendislere sorma şansı yakaladılar. 

EMO-Genç Üye Toplantısı                          7 Ekim 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğ-
rencilere yönelik olarak EMO-Genç ve Meslek Tanıtımı Semineri gerçekleştirildi. EMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Buket Turan Azizoğlu 
ve Örgütlenme Sekreteri Mustafa Serdar Çınarlı’nın katılım sağladığı etkinlikte;  TMMOB, bağlı oda-
ları ve EMO’nun tarihsel gelişimi ve çalışmalarının ülkemiz için önemine değinildi. EMO tarafından 
gerçekleştirilen meslek içi eğitimler, kongreler, sempozyumlar ve seminerler hakkında bilgilendirme 
yapılan seminerde, meslek alanlarındaki uygulamalara ve mühendislerin sorumluluklarına ilişkin bil-
gilere yer verilen seminerde öğrencilere, Oda çalışmalarına katılımın ilk adımı olan EMO-Genç çalış-
maları için yer almaları gerektiği vurgulanarak, çalışma anlayışına ilişkin bilgiler verildi. Öğrenciler, 
EMO bünyesindeki meslek alanları ve tercih ettikleri alanlara yönelik olarak yapmaları gereken ders 
seçimlerine ilişkin de bilgilendirildiler.

EMO-Genç ve Meslek Tanıtımı Semineri                 26 Eylül 2019


