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İzenerji Ziyareti

Şube Yönetim Kurulumuz tarafın-
dan 11 Mart 2022 tarihinde İzenerji 
Genel Müdürü Ali Ercan Türkoğlu 
makamında ziyaret edildi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu, 
Şube Yönetim Kurulu Yazman üyesi 
Egemen Akkuş, Şube Enerji Komisyonu 
Üyesi H.Avni Gündüz ve Şube Müdürü 
Barış Aydın`ın katılımı ile gerçekleş-
tirilen görüşmede Şubemizin çalış-
maları ve önümüzdeki dönemde ger-
çekleştirilecek etkinlikler hakkında 
bilgi verildi. Ali Ercan Türkoğlu ise 
İzenerji`nin İzmir kentine dair gerçek-
leştirdiği çalışmaların yanı sıra enerji 
tedariği, yenilenebilir enerji, ileriye 
dönük projeleri ve çalışmaları hakkın-
da bilgi verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
genişletilmiş Yenilenebilir Enerji ala-
nında çalışmalarına başladığı ve bu 
amaçla İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı 
ve İzmir Sürdürülebilir 
Enerji ve İklim Eylem 
Planı`nı yol haritası olarak 
belirlendiği ifade edilerek, 
doğa dostu bir kent olmak 
adına karbon salımının 
azaltılması için küresel 
ısınmaya neden olan kon-
vansiyonel enerji kaynak-
larının kentte kullanımının 
azaltılması ve yenilenebi-
lir çevre dostu enerji kay-
naklarının kullanımının 
yaygınlaştırılması için fa-
aliyet göstermek amacı ile 

çalışmalarına başlandığı belirtilerek 
ileriki süreçlerde meslek odaları ile 
ortak çalışmaları geliştirmek istendi-
ği vurgulandı. 

Çevrimiçi Seminerler Sürüyor
EMO İzmir Şubesi`nin düzenlediği 
çevrimiçi seminerler devam ediyor

Elektrik Elektronik Mühendisi 
Fırat Taner Yapalı'nın katılımıyla dü-
zenlenen "Enerji Verimliliği Proje 
Fırsatları" başlıklı çevrimiçi semi-
ner 9 Şubat 2022 tarihinde, Elektrik 
Mühendisi  Azim Şahin`in sunduğu 

"Fotovoltaik Güç Sistemleri Tasarım 
Hesaplamaları" başlıklı çevrimi-
çi seminer, 2 Mart 2022 tarihinde 
düzenlendi. Elektrik Mühendisi S. 
Engin Cebeci ve Elektrik Elektronik 
Mühendisi Çağdaş Baytekin'in sunu-
muyla "Şehirlerde Cephe Aydınlatma 
Tasarımı ve Uygulaması" semineri 9 

Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Elektrik Yüksek Mühendisi Taner 

İriz`in katılımıyla "Elektrik Tesislerinde 
Rezonans ve Ferrorezonans Olayları" 
başlıklı çevrimiçi seminer 16 
Mart 2022 tarihinde düzenlenir-
ken, Egemen Akkuş ve Eren İpek`in 
sunduğu "Yönetmeliğe Göre Son 
Değişiklikler ile Periyodik Muayene" 
başlıklı çevrimiçi seminer ise 23 Mart 
2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Youtube üzerinden canlı katılım-
sağlanan seminerlerin kayıtlarına 
youtube.com/emoizmirsubesi adre-
sinden ulaşabilirsiniz.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı İsmail Erse makamın-
da 25 Mart 2022 tarihinde ziyaret 
edildi.

Şubemiz tarafından gerçekleşti-
rilen ziyarette, kamunun can ve mal 
güvenliğini ilgilendiren, denetim faa-
liyetlerimiz arasında bulunan yangın 
tesisatı proje, uygulama test ve saha 
kontrollerinin gerekli teknik ekipman 
ve tecrübeye sahip uzman üyeleri-
mizle Daire Başkanlığı ile iş birliği 
içerisinde gerçekleştirilmesinin öne-
mi dile getirildi.Öte yandan Odamızın 
uzmanlık alanlarına giren konular ile 
ilgili itfaiyeye eğitim ve bilgilendirme 
desteği verilmesi amacıyla ortak bir 
çalışma yürütülebileceği dile getirildi.

İş Ekipmanlarının Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Hakkındaki 

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile 
tüm işyerlerinin yangın algılama ve 
uyarma sistemlerinin denetimlerinin 
zorunlu hale geldiği ifade edilerek, 

işyerlerinde yapılacak bu denetimler 
sayesinde yangınların önceden algı-
lanması ve uyarma açısından önemli 
bir kazanım olacağı ifade edildi.

İtfaiye Daire Başkanı Ziyaret Edildi

Yitirdiklerimiz...

4787 sicil nolu üyemiz Mehmet Zeki Evganlı 3 mart 2022 tarihinde aramızdan ayrıldı. 1948 yılı İzmir doğumlu 

Evganlı, 1974 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştu. Tüpraş İzmir 

Aliağa Rafinerisinde bir dönem görev yapan Üyemizin ailesine, sevdiklerine ve EMO örgütlülüğüne başsağlığı dileriz.

Mehmet Zeki Evganlı

Şenol Süslü
12548 sicil nolu üyemiz Şenol Süslü 27 Mart 2022 tarihinde aramızdan ayrıldı. 1958 yılı 

Aydın doğumlu Süslü, 1984 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Bölümü'nden mezun olmuştu. Mezuniyetinden sonra bir dönem Türkiye Elektrik Kurumu'nda, daha 

sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda görev yapan Şenol Süslü emeklilik sonrası yapı denetçi olarak 

meslek yaşamını sürdürmekteydi. Üyemizin ailesine, sevdiklerine ve EMO örgütlülüğüne başsağlığı 

dileriz.

Çetin Kırsoy

6447 sicil nolu üyemiz Çetin Kırsoy, 1 Nisan 2022 tarihinde aramızdan ayrıldı. 1950 yılı Ödemiş-

İzmir doğumlu Kırsoy, 1976 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik 

Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştu. Uzun yıllar EMO Ödemiş İlçe Temsilcisi olarak Oda ça-

lışmalarına katkı koyan Kırsoy, Serbest Müşavir Mühendis olarak meslek yaşamını sürdürmekteydi. 

Üyemizin ailesine, sevdiklerine ve EMO örgütlülüğüne başsağlığı dileriz.
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EMO İzmir Şubesi Öğrenci Üye Kolu 
(EMO-Genç) toplantısı 15 Mart 
2022 tarihinde Şubemizde gerçek-
leştirildi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege 
Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, 
D e m o k r a s i  Ü n i v e r s i t e s i , 
Bakırçay Üniversitesi , Celal 
Bayar Üniversitesi`nin Elektrik 
Elektronik,Kontrol, Haberleşme, 
Biyomedikal Mühendisliği bölüm-
lerinde öğrenim gören öğrencilerin 
katılım gösterdiği toplantıda ikinci 
dönem etkinliklerinin yapılabilecek 
etkinlikler değerlendirildi. Toplantı, 

komisyon seçimlerinin ardından görüş ve öneriler alınmasıyla tamamlandı.

EMO-Genç Üyeleri Biraraya Geldi

Ege bölgesindeki 20 üniversitenin 
farklı bölümlerinden katılan öğ-
rencilere/mezunlara kendilerini ta-
nıtma olanağı verilen Ege Kariyer 
Fuarı 21-22 Mart 2022 tarihlerin-
de İzmir Fuar Alanında gerçekleş-
ti. Şubemizin de yer aldığı Fuar`da 
katılımcılara Oda, Şube çalışmaları, 
EMO-Genç etkinlikleri hakkında bil-
gilendirmede bulunuldu.

Elektronik laboratuvarı görselleri, 
elektrik zamlarına ve nükleer enerji-
ye karşı dövizlerimizle yer aldığımız 
Fuarda, EMO İzmir Şubesi bültenleri, 
ajandalar ve tanıtım broşürlerinden 
oluşan yayınlar standımıza gelen ka-
tılımcılara verildi. 

DC sinyalini clock sinyaline dönüş-

türen bir devre ve bu devrenin sinyal-
lerinin izlenebilmesi amacıyla osi-
loskop ve güç kaynağı da standımıza 
gelen meslektaş ve meslektaş aday-
larımızın ilgisine sunuldu. Bunun yanı 

sıra standımızda bulunan 3D yazıcıya 
katılımcıların ilgisi yüksekti ve 3D ya-
zıcı ile ürettiğimiz ürünler standımıza 
gelen katılımcılara hediye edildi.

Ege Kariyer Fuarı Düzenlendi
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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
bölümünde öğrenim gören öğren-
ciler 29 Mart 2022 tarihinde, EMO 
Aydın İl  Temsilciliği'nde EMO Genç 
tanışma ve bilgilendirme etkinliği 
düzenlendi.

EMO Aydın İl Temsilcisi Haluk 
Demirci, Teknik Görevli Recep 
Mercimek, ADÜ Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü'nden öğretim 
üyesi Doç. Dr. Yılmaz Kalkan ve 37 
öğrencinin katıldığı etkinlikte, Şube 
çalışmaları hakkında bilgilendirme 

yapıldı. TMMOB ve EMO yapısı anlatı-
larak, Temsilcilik çalışmaları hakkında 

bilgi verildi ve EMO Genç örgütlenme-
si ile ilgili çalışmalara başlanıldı.

Aydın İl Temsilciliğinde Öğrenci Buluşması

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi Öğrenci Kolu (EMO-Genç) 
Staj Komisyonu, 2022 yaz dö-
nemi için çalışmalarına başladı. 
Komisyon, staj yeri arayan EMO-
Genç üyelerin başvuruları ile kurum, 
kuruluş ve firmaların stajyer talep-
lerini eşleştirecek. Yazımızın deva-
mında yer alan bağlantılardan baş-
vurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Üniversitelerin "Biyomedikal 

Mühendisliği", "Elektrik Mühendisliği", 
"Elektrik-Elektronik Mühendisliği", 
"Elektronik ve Haberleşme 
Mühendisliği" bölümlerinde eğitim-
lerini sürdüren EMO-Genç üyelerine 
yönelik olarak yürütülen çalışmalar 
kapsamında "staj yeri" için başvurular 
alınmaya başladı.

Eş zamanlı olarak kurum, kuruluş 
ve firmaların stajyer taleplerini de ala-
cak olan komisyon, staj yapılmak iste-
nilen aylar, aranılan şartlar ve konuları 

eşleştirerek, 
E M O - G e n ç 
üyelerinin ve 
stajyer talep 
eden kurum-
larının bek-
lentilerinin 
karşılanması 
için çalışma 
yürütecek.

Başvuruların 15 Nisan 2022 tari-
hinde tamamlanmasının ardından ko-
misyon tarafından gerçekleştirilecek 
çalışmalar sonucunda Mayıs ayı içinde 
stajyer adayları en uygun kurum, kuru-
luş veya firmaya yönlendirilecek. 
..... . . .
Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2022
Değerlendirme Süreci: 15-30 Nisan 
2022   
Staj Dönemleri

Haziran 2022
Temmuz 2022
Ağustos 2022
Eylül 2022

İşyerleri için Stajyer Talep Formu:
https://emoizmir.org/form/view.
php?id=19469

Öğrenciler için Staj Yeri Başvuru Formu: 
https://emoizmir.org/form/view.
php?id=22085

Staj Yeri ve Stajyer Talep Başvuruları Başladı


