
ağustos 2019 emo izmir şubesi 5

>şubeden haberler

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi 
ve Sergisi hazırlık çalışmaları kapsa-
mında, İstanbul Avrupa Yakası’nda 
elektrik dağıtım hizmeti veren 
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel 
Müdürlüğü ziyaret edildi. Kongreye 
ilişkin bilgi verilen toplantıda, katı-
lımın yanı sıra kongrenin içeriğinin 
zenginleştirilmesine yönelik destek 
talebinde bulunuldu. 

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi 
Yürütme Kurulu Üyesi M. Macit 
Mutaf, EMO İzmir Şubesi Örgütlenme 
Sekreteri Mustafa Çınarlı, 9 Temmuz 
2019 tarihinde Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü zi-
yaret etti. Ziyarette, VI. Elektrik Tesisat 
Ulusal Kongresi ve Sergisi’ne ilişkin 
ayrıntılı bilgi verildi. Kongre kapsa-
mında gerçekleştirilecek olan X. Ulusal 
Aydınlatma Sempozyumu, V. Yapı 

Elektronik Sistemleri Sempozyumu, IV. 
Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu 
ve I. Binalarda Elektrik Tesisatı 
Sempozyumu’na yönelik hazırlık ça-
lışmalarının yanı sıra, taslak program-
lara ilişkin bilgiler verilen toplantıda, 
kongreye katılım desteği sağlanması-
nın yanında, içeriğin zenginleştirilme-

sine yönelik destek de istendi. Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım A.Ş’nin kongreye 
yönelik önerilerinin ve beklentilerin 
alındığı ziyarette, kongre kapsamında 
düzenlenecek olan serbest müşavir 
mühendislerin (SMM) sorunları ve çö-
züm önerilerinin değerlendirileceği 
SMM Forumu da değerlendirildi. 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Ziyareti

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi 
ve Sergisi hazırlık çalışmaları kap-
samında, Aydınlatma Türk Milli 
Komitesi ile ortak toplantı gerçek-
leştirilerek, X. Ulusal Aydınlatma 
Sempozyumu’nun taslak programı-
na yönelik fikir alış verişinde bulu-
nuldu. 

Aydınlatma Türk Milli Komitesi 
Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ve 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin 
Ünver, VI. Elektrik Tesisat Ulusal 
Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi 
M. Macit Mutaf, EMO İzmir Şubesi 
Örgütlenme Sekreteri Mustafa S. 
Çınarlı’nın katılım sağladığı toplantı, 
9 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 

Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin 
işbirliğiyle 16-19 Ekim 2019 tarihle-

ri arasında, VI. Elektrik Tesisat Ulusal 
Kongresi ve Sergisi kapsamında dü-
zenlenecek olan X. Ulusal Aydınlatma 
Sempozyumu’nun hazırlık çalışma-
larının değerlendirildiği toplantıda, 
gönderilen bildiriler incelenirken, öne 
çıkan konular konusunda fikir alış ve-
rişinde bulunuldu. 

“Aydınlatmada Dijitalleşme ve 
Etkileri” ana temasıyla düzenlenecek 
olan sempozyuma ilişkin bildirilerin 
yanı sıra sunulacak uygulama proje-
lerinin de değerlendirildiği toplantıda, 
sempozyumun aydınlatma sektörünün 
geleceğine ışık tutması hedefine uy-
gun olarak taslak program çalışması 
gerçekleştirildi.

X. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu Hazırlıkları Sürdürülüyor
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi, Karşıyaka Belediye 
Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret 
etti. Toplantıda, EMO’nun yürüttü-
ğü mesleki denetim çalışmalarına 
ilişkin bilgiler verilerek, Karşıya ka-
Belediyesi ile işbirliği yapılabilecek 
konuları değerlendirdiler. 

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, 
Başkan Yardımcısı H. Avni Gündüz, 
Yönetim Kurulu üyeleri Gülefer Mete 
ve Mümtaz Ayça ile Örgütlenme 
Sekreteri Mustafa Serdar Çınarlı, 10 
Temmuz 2019 tarihinde Karşıyaka 
Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı 
ziyaret etti. EMO heyetini makamın-
da kabul eden Tugay’a çalışma döne-
minde başarılar dilenerek, EMO İzmir 

Şubesi’nin yürüttüğü mesleki dene-
tim faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarıl-
dı. Karşıyaka Beledyesi ile EMO İzmir 
Şubesi arasından işbirliği yapılabile-
cek konulara ilişkin görüş alış verişin-

de bulunulan toplantıda, süs havuzları 
başta olmak üzere belediyeye ait bina 
ve tesislerindeki elektrik tesisatlarının 
periyodik denetimlerine ilişkin de bil-
gi verildi.  

Karşıyaka Belediyesi Ziyaret Edildi 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi, Konak Belediyesi’ni 
ziyaret ederek, Belediye Başkanı 
Abdül Batur ile EMO’nun yürüttüğü 
mesleki denetim çalışmaları, Konak 
Belediyesi ile işbirliği yapılabilecek 
konuları değerlendirdiler. 

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, 
Başkan Yardımcısı H. Avni Gündüz, 
Yönetim Kurulu Üyesi Gülefer Mete 
ve Örgütlenme Sekreteri Mustafa 
Serdar Çınarlı’dan oluşan EMO heye-
ti 19 Temmuz 2019 tarihinde Konak 
Belediye Başkanı Abdül Batur’u ma-
kamında ziyaret etti. Yerel seçimden 
kısa süre sonra gerçekleştirilen ziya-
rette Belediye Başkanı Abdül Batur’a 
başarılar dilenirken, EMO’nun yürüt-
tüğü mesleki denetim faaliyetlerine 

Konak Belediyesi Ziyareti 

ilişkin bilgi verildi. Mesleki denetime 
yönelik işbirliği yapılabilecek konula-
rın değerlendirildiği toplantıda, süs 
havuzları başta olmak üzere beledi-
ye ait bina ve tesislerindeki elektrik 
tesisatlarının denetimine yönelik de 

görüş alış-verişinde bulunuldu. Konak 
ilçesinin sorunlarının da gündeme 
geldiği toplantıda Abdül Batur, be-
lediyenin yeni dönemde yürüteceği 
projelere ilişkin temel bilgileri verdi. 



ağustos 2019 emo izmir şubesi 7

>şubeden haberler

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi, İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü’nün 12 Temmuz 2019 ta-
rihinde düzenlediği mezuniyet töre-
ni katılarak, genç meslektaşlarının 
mezuniyet coşkusuna ortak oldu. 

İzmir  Yüksek Teknoloj i 
Enstitüsü’nde (İYTE) 2018-2019 aka-
demik yılında mezun olmaya hak ka-
zanan öğrenciler, 12 Temmuz 2019 
tarihinde İYTE Şenlik Alanı’nda ya-
pılan törenle diplomalarını aldılar. 
İYTE’nin 27. yıllı mezunları için düzen-
lenen tören, kortejler halinde Şenlik 
Alanı’na giriş yapılmasıyla başladı. 
İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’ın 
kısa konuşmasıyla devam eden tören-
de, akademik yılı birinci olarak bitiren 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 
mezunu Zehra Vural, mezuniyet kü-

tüğüne ismini çaktı. Açılış konuşma-
larının ardından ödül töreni geçildi. 
Not ortalamasıyla Enstitü genelinde, 
fakülte bazında ve fakültelerin tüm 
bölümlerinde ilk üçe giren öğrenci-
lere hediyeleri takdim edildi. Elektrik-
Elektronik Mühendisliği bölümünü 
birincilikle bitiren Onur Ateş, ikincilik 

ödülünü paylaşan Hazal Kahraman 
ve Derya Erten ile üçüncü olan Buse 
Akın’a EMO yayınlarından oluşan kitap 
seti hediye edildi.  Anketler aracılığıy-
la belirlenen “İYTE Yılın Eğitmeni” 
ödülünü kazanan akademisyenler de 
törende onurlandırıldı. Tören Sunshine 
Band konseriyle sona erdi. 

İYTE’de Mezuniyet Coşkusu

EMO İzmir Şubesi, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat 
Aşkar`ı 8 Temmuz 2019 tarihinde 
ziyaret etti. 

Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. Avni Gündüz, 
Örgütlenme Sekreteri Mustafa Çınarlı, 
Şube Müdürü Barış Aydın ve Kongre 
Sekreteri Dilara Çomak`ın yer aldı-
ğı ziyarette öncelikle; Prof. Dr. Murat 
Aşkar`ı rektörlük görevini üstlenme-
sinden dolayı tebrik ettiler. 

Şubemiz sekreteryasında 16-
19 Ekim 2019 tarihleri arasında VI. 
Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve 
Sergisi hazırlık çalışmalarının aktarıl-
dığı görüşmede; etkinlik kapsamında 
düzenlenecek olan sempozyumlar ve 
oturumlarla ilgili fikir alışverişinde 
bulunuldu. `Endüstri 4.0 Çözümleri ve 

Uygulamaları` başlıklı özel etkinliğin 
programına ilişkin bilgi verilen görüş-
mede Prof. Dr. Murat Aşkar`ın önerileri 
ve değerlendirmeleri alınarak, içeri-
ğinin zenginleştirilmesi için Aşkar ve 
İzmir Ekonomi Üniversitesi`nden des-

tek istendi. Görüşmede ayrıca Şube 
çalışmaları, eğitimler ve Şubemizin 
yeni hizmet binası ile oluşturulacak 
alçak ve yüksek gerilim laboratuvar-
ları ilgili bilgiler aktarıldı.

Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar Ziyareti
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6 Temmuz 2007 tarihinde aramızdan ayrılan, EMO İzmir 
Şubesi 22. ve 23. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 
24. Dönem Başkan Yardımcılığı, 39. ve 40. Dönem EMO Onur 
Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Eyüp Sabri Aksüt, mezarı 
başında anıldı. 

Dostlarının katıldığı anma etkinliğinde; Şubenin gelişmesi 
ve çalışmaların kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlayan 
Aksüt`ün düşünceleri, mücadele biçimi, dürüstlüğü, alçakgönül-
lüğüyle örnek bir yaşam sergilediği ve bunların EMO örgütlü-
lüğüne yol gösterici olacağı ifade edildi. Anma töreni, Aksüt`ün 
mezarına karanfiller bırakılarak son buldu.

E. Sabri Aksüt'ü Andık

Elektrik Mühendisleri Odası ve 
Makina Mühendisleri Odası İzmir 
şubeleri tarafından 3-5 Ekim 
2019 tarihleri arasında Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde ger-
çekleştirilecek olan 5. İzmir Rüzgâr 
Sempozyumu ve Sergisi’nin hazır-
lık çalışmaları devam ediyor. “Yerli 
Üretim ve İzmir” ana temasıyla dü-
zenlenecek etkinliğin programı şe-
killendirilirken, katılımcı kayıtları da 
alınmaya başlandı.   

“Yerli Üretim ve İzmir” ana tema-
sı ile bu yıl beşinci kez düzenlenecek 
İzmir Rüzgâr Sempozyumu sektörde 
faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve 
kişileri buluşturmaya hazırlanıyor. 
Sektördeki son gelişmelerin takip 
edildiği, sorunların masaya yatırıldı-
ğı Sempozyum için Yürütme Kurulu 
gerçekleştirdiği 11 toplantı ile ana 

hatları ile program içeriğini oluş-
turdu. Sempozyumda “Yerli Rüzgar 
Endüstrisi”; “Denizüstü ve Karasal 
YEKA’lar”; “Rüzgâr Santrallerinin 
İşletilmesi ve Bakımı”; “Rüzgar 
Santrallerinde Çalışma Güvenliği” ve 
“Rüzgar Santrallerinin Çevresel ve 
Sosyal Etkileri” konularının yanı sıra 
akademik bildiri sunumları gerçekleş-
tirilecek. Üç gün sürecek sempozyum-
da yer alması için gönderilen bildiri 
özetlerinin ardından talep edilen son 
metinler sempozyum sekretaryamıza 
ulaştırıldı. Yürütme Kurulu bildirileri 
değerlendirilerek yazarlarına sonuç-
ları iletmek için çalışmalarına başladı. 
Katılım Çağrısı

Rüzgâr Sempozyumu süresince 
bu alanda ürün ve hizmet üreten fir-
maların, sempozyum katılımcılarıyla 
iletişim kurabilecekleri ve çalışma 
konularını aktarabilecekleri bir ortam 

sağlamak amacıyla düzenlenen sergi-
ye 23 kurum ve kuruluş katılım için 
başvuruda bulundu. Sponsorluk kap-
samında çanta, bloknot, kalemi, dijital 
yayını, kokteyl ve bildiriler kitabı için 
ise çalışmalar halen sürdürülüyor. 

Öte yandan katılımcı başvuru-
ları da alınmaya başlandı. İnternet 
üzerinden ulaşabilen kayıt formunu 
doldurarak, ödeme kaydıyla birlikte 
Sempozyum Sekretaryasına başvur-
manız durumunda kayıt işlemleri 
gerçekleştirilecektir. Sempozyum 
oturumları ziyaretçiler ve öğrenciler 
tarafından ücretsiz takip edilebile-
cekken, ücret ödeyen katılımcılara ise 
sempozyum çantası, bloknot-kalem, 
elektronik yayını ve öğle yemeği hiz-
metleri sunulacaktır. Detaylı bilgilere 
www.ruzgarsempozyumu.org adresin-
den ulaşabilirsiniz..


