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Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
(EMO) önümüzdeki iki yılda yürü-
teceği çalışmaların planlanacağı ve 
22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilecek olan 
47. Olağan Genel Kurulu’nun ha-
zırlık çalışmaları kapsamında; EMO 
İzmir Şubesi delegeleri, 18 Ağustos 
2020 tarihinde çevrimiçi toplantı 
gerçekleştirdi. 

EMO’nun 45. dönemde yürüttüğü 
faaliyetlerin değerlendirildiği çev-
rimiçi toplantıda, salgın önlemleri 
alınarak, gerçekleştirilecek olan 47. 
Olağan Genel Kurulu’nun hazırlık 
çalışmaları gözden geçirildi. EMO 
İzmir Şubesi’nin 33. Olağan Genel 

Kurulu’nda alınan ve 47. Olağan Genel 
Kurulu’na taşınması gereken kararla-
rın değerlendirildiği toplantıda, Genel 
Kurul’a yönelik beklentiler de ifade 
edildi. Önümüzdeki iki yıllık dönemde 
yürütülecek faaliyetlere ilişkin öneri-

lerin de alındığı toplantıda, 47. Olağan 
Genel Kurulu’nun çalışmalarına katkı 
sağlanması için EMO İzmir Şubesi’nin 
gerçekleştirdiği hazırlık çalışmaları 
gözden geçirildi.

Çevrimiçi Delege Toplantısı Düzenlendi 

Ankara`da bulunan TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi 2020-2021 eğitim-öğretim dö-
nemi için başvuru ve kayıtları başladı. 
TMMOB Öğrenci Evi’nde üniversite-
lerin mühendislik, mimarlık ve şehir 
plancılığı bölümlerinde lisans ya da 
yüksek lisans öğrenimi gören öğrenci-
ler ile TMMOB üyesi mühendis, mimar, 

şehir plancılarının yükseköğrenim gö-
ren çocukları konaklayabilmektedir.

TMMOB Öğrenci Evi`nde2 kişilik 
odalarda kahvaltı dahil kişi başı 1 ay-
lık oda katkı payı 850 TL’dir. TMMOB 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde 
aşağıdaki olanaklar ve hizmetler su-
nulmaktadır:

-14.000 m2 kapalı alanda 2 bod-
rum kat, zemin 
katla beraber 6 
yatakhane katı 
ve çatı katı ol-
mak üzere top-
lam 8 katlıdır.

-Kadın ve er-
kek öğrenciler 
için 2 ayrı blok-
tan oluşan öğ-
renci evinde 161 
adet çift kişilik 
banyolu, kişiye 
ait çalışma ma-
sası olan yatak 

odası bulunmaktadır.
-Her katta iki adet 50 m2 etüt oda-

sı ve tüm odalarında sınırsız internet 
vardır.

-Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere kafeterya, yemekhane, 
çamaşırhane, kütüphane, bilgisayar 
odası, idari bölümlerle çağdaş hizmet 
sunulmaktadır.

-TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisleri`nde ayrıca 500 kişilik konfe-
rans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 
575 m2 fuaye alanı, 1600 m2 forum 
alanı da yer almaktadır.

-24 saat kamera ve görevliler ile 
güvenlik sağlanmakta görevlilerce 
odaların temizliği yapılmaktadır.

Adres: TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Mehmet 
Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 
Yenimahalle/Ankara

Tel: 0312 386 10 38
Başvuru: https://ogrencievi.tmmob.org.tr

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi Kayıtları Başladı


