> şubeden haberler
EMO İzmir Şubesi Çevrimiçi Staj Programı Başladı
EMO

İzmir

Şubesi’nin, elektrik,

elektrik elektronik, haberleşme ve
biyomedikal mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenci üyelerin stajlarına yönelik desteği Covid
19 pandemisi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor.
Bilindiği üzere, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19
Pandemisi nedeniyle bir çok alanda
hizmetler durdurulmuş veya azaltılmış olduğundan dolayı yaz dönemin-

de Şubemiz tarafından ilgili kurum/
kuruluş/firmalar nezdinde yeterli sayıda staj kontenjanı oluşturulamadı.
Bu duruma ilişkin olarak EMO İzmir
Şubesi tarafından meslek alanımızın
birçok uzmanlık konusunu içinde barındıran EMO İzmir Şubesi Online Staj
Programı hazırlanarak staja gereksinim duyan öğrencilerin yararlanmasına olanak sağlanıyor.
Staj Programı kapsamında öğrencilere alanında uzman Oda üyeleri tarafından Temmuz-Ağustos

ayları arasında dört hafta boyunca "Yapı Tesis Süreci", "Endüstriyel
Otomasyon", "Bina Otomasyonu", "Bilgi
ve İletişim", "YG Şalt Malzemeleri
ve Enerji İletimi" "Veri Kabloları,
"Korozyon", "Biyomedikal ve Tıp
Elektroniği", "Enerji", "Enerji Dağıtımı",
"Enerji Verimliliği" , "Aydınlatma",
"Yenilenebilir Enerji", "Bilgi Güvenliği"
ve "Endüstriyel Bakım" üst başlıkları
altında 16 güne yayılan 20 seminer
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmeye
başlandı.

Yitirdiklerimiz...
Mehmet Celal Nasırlıoğlu
6731 sicil nolu üyemiz Mehmet Celal Nasırlıoğlu 9 Temmuz 2020 tarihinde aramızdan
ayrıldı.
1948 yılı Diyarbakır doğumlu Nasırlıoğlu İDMMA Elektrik Mühendisliği Bölümünden
1977 yılında mezun olmuştu. Mehmet Celal Nasırlıoğlu uzun yıllardır serbest müşavir mühendis olarak görev yapmaktaydı.
Nasırlıoğlu'nun ailesine, sevenlerine ve EMO camiasına başsağlığı dileriz.

Aziz Uçar
12038 sicil nolu üyemiz Aziz Uçar 5 Ağustos 2020 tarihinde aramızdan ayrıldı.
1959 yılında İnebolu'da doğan Aziz Uçar, Hacettepe Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
Bölümünden 1983 yılında mezun olmuştu.
Uzun yıllar demir çelik sektöründe çalışan Aziz Uçar, proje ve taahhüt konusunda çalışmalarda bulunmaktaydı.
Uçar'ın ailesine, sevenlerine ve EMO camiasına başsağlığı dileriz..

Necati İpek

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi Kurucu Heyet Üyesi olan, Genel Merkez
ve şube yönetim kurullarında uzun yıllar birçok görev üstlenerek oda çalışmalarına önemli
katkılar yapan, meslektaşımız, mücadele ve yol arkadaşımız Necati İpek 15 Temmuz 2020
tarihinde aramızdan ayrıldı.
Necati İpek, 1952 yılında Çankırı-Kurşunlu`da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Makina ve Elektrik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü`nden 1974 yılında mezun oldu.
EMO Ankara Şubesi Kurucu Heyet Üyesi, 1.Dönem Denetleme Kurulu Üyesi, 14. Dönem
EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 17. Dönem EMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı, EMO 30. ve 31. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, EMO
Onur Kurulu, Denetleme Kurulu üyeliği, EMO Enerji Birimi Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. İpek’in ailesine, sevenlerine ve EMO camiasına başsağlığı diliyoruz.
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Kabotaj Bayramı’nda Dokunma Mesajı
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
tarafından

Denizcilik

ve

Kabotaj

Bayramı’nda her yıl gerçekleştirilen
karton tekne yarışı, bu yıl salgın nedeniyle düzenlenemedi. Denizcilik ve
Kabotaj Bayramı dolayısıyla denize
indirilen sembolik karton tekneyle “Meslek Odalarına Dokunma” ve
“Baroya Dokunma” mesajı verildi.

Her yıl 1 Temmuz’da Denizcilik ve
Kabotaj Bayramı’nda İzmir Körfezi’nde
kartondan tekne yarışı düzenleyen
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu,
bu yıl yarışı pandemi dolayısıyla gerçekleştiremezken, bir basın açıklaması
yapılarak denizde sembolik olarak bir
karton tekne yüzdürüldü.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Melih Yalçın, yaptığı
açıklamada karton tekne yarışı ile denizin ve doğanın önemine vurgu yapmanın amaçlandığını ifade ederek, “Bu
yıl yarışmanın 12’ncisi düzenlenecekti
ancak pandemi koşulları nedeniyle biz
bu yıl yarışı yapamıyoruz. Yarış yapmayacağız ama bugün karton tekne yarışından vazgeçmediğimizi ve bu konuda topluma vereceğimiz mesajlardan

da vazgeçmeyeceğimizi belirtmek için
temsili olarak kartondan tekne yaptık
ve burada yüzdüreceğiz. Son yıllarda
çokça artan ve özellikle doğal yaşam
alanlarında yapılan rant projelerine
dikkat çekmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Yaşam alanları için verilen mücadelede her zaman baroların desteğini
aldıklarını dile getiren Yalçın, “Baro
ve tüm meslek odalarına yönelik hükümet kanadından hem sözlü hem

de yasayla yapılacak tüm saldırılara
karşı olduğumuzu buradan belirterek
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyoruz” dedi.
Açıklamanın ardından denize indirilerek yüzdürülen karton tekne
üzerine meslek odalarının ve baronun
seçim yasalarında yapılmak istenen
değişikliğe dikkat çekmek amacıyla “Meslek Odalarına Dokunma” ve
“Baroya Dokunma” mesajları yer aldı

X. Asansör Sempozyumu
Asansör ve yürüyen merdiven sektörüne yönelik 1993 yılından itibaren birçok kez etkinlik düzenleyen TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubeleri yürütücülüğünde
gelenekselleşen Asansör Sempozyumu, 10. kez 15-17 Ekim 2020 tarihlerinde
İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
1993 yılından beri sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı ilk ve tek buluşma noktası olan Asansör Sempozyumu bu yıl 12. Uluslararası Asansör ve
Asansör Teknolojileri Fuarı - INELEX ile birlikte düzenlenecektir.
Ülkemizde asansör alanındaki teknolojik yeniliklerin, uygulamaların ve
bilginin paylaşıldığı en önemli platform olan, Asansör Sempozyumu’na aşağıda sıralanan konularda bildiri sunarak; atölye çalışması ve kurs düzenleyerek; konferans, söyleşi, açık oturum ve panel konuları önererek katkı ve
katılımda bulunmanızı bekliyoruz.
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