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EMO-GENÇ Robot Olimpiyatlar›nda

Emo-Genç ODTÜ Robot Günleri'nde
Ankara‘da Uluslararas› olarak düzenlenen ORG‘08
için EMO Samsun fiubesi taraf›ndan teknik bir gezi
düzenlendi. Beflincisi düzenlenen Türkiye‘nin ilk
uluslararas› robot yar›flmalar› organizasyonu olan
ODTÜ Robot Günleri yar›fl›nda çeflitli kategorilerde
robotlar birincilik için yar›flt›. 

En yeni robot teknolojilerini, basit bir robotun nas›l
yap›ld›¤›n› görmek, ö¤renmek veya robotlar›n› yar›fl-
t›rmak amac›yla de¤iflik üniversitelerden gelen robot
yap›m› hakk›nda bilgi sahibi üniversite ö¤rencileri,
mühendisler ve teknik lise ö¤rencileri ile tan›flma f›r-
sat› bulundu. Bu sayede, bir yandan robot yap›m›
hakk›nda bilgi sahibi olunarak bilgiler paylafl›l›rken,
di¤er yandan da iyi bir arkadafll›k kurma ortam› ya-
kaland›.

Geziye farkl› s›n›flardan oluflan 9 EMO-Genç Üyemiz
kat›ld›. 21 Mart 2008 Cuma akflam› saat 00:30‘da
Samsun‘dan hareket eden EMO-Genç Üyelerimiz,
sabah erken saatlerde Ankara‘ya vard›. ODTÜ‘de ya-
p›lan kahvalt›dan sonra yar›fl ve sergilerin düzenle-
nece¤i ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi‘ne geçildi. 

Çeflitli konferans ve atölye çal›flmalar›yla Robot Tek-
nolojisi ile akademik ya da profesyonel olarak ilgile-
nen bireyleri bir araya getirmekle kalmay›p, amatör-
leri de bu teknolojiye biraz daha yak›nlaflt›ran etkin-
liklere, çeflitli kategorilerdeki robot yar›fllar›na kat›-
l›mdan sonra yap›lan An›tkabir ziyaretiyle ODTÜ Ro-
bot günleri teknik gezisi son buldu.

Emo-Genç, ‹TÜ Robot Olimpiyatlar›nda
‹TÜ Robot Olimpiyatlar›, Kontrol ve Otomasyon Ku-
lübü (OTOKON) taraf›ndan düzenlenen, Türkiye’de
özellikle lise ve üniversite düzeyinde robotik e¤itimi-
nin önemini ve verimini sorgulayan, dünyada ola¤a-
nüstü h›zda geliflme gösteren robotik alan›nda Tür-
kiye’nin gücünü art›rmay› hedefleyen bir organizas-
yonlar zinciridir.

‹TÜ Robot Olimpiyatlar›na kat›lan Samsun EMO-
GENÇ üyeleri, kendi söylemleriyle, Samsun’da robo-
tik e¤itimine ve bu alan›n sanayideki geliflimine kat-
k›da bulunmay› amaçlamaktad›rlar. EMO-Genç üye-
lerimiz, 1-3 May›s 2008 tarihlerinde düzenlenen ‹TÜ
Robot 2008 Olimpiyatlar›na biri serbest (Örümcek
robot: VENOM) di¤erleri ise çizgi izleyen  (EMO-55,
MAV‹ 17 ve MEK‹K) kategorilerinde olmak üzere
dört robotla kat›ld›. Bu ilk deneyim olmas›na ra¤-
men 48 adet yar›flmac›n›n kat›ld›¤› çizgi izleyen ka-
tegorisinde al›nan onbeflincilik gelecekte düzenlene-
cek olan yar›flmalar için umut verdi. bot günleri tek-
nik gezisi son buldu.



EMO-Genç üyelerinden gelen istek üzerine, Elektrik-
Elektronik Mühendisli¤inde ö¤renim gören ö¤rencileri-
mize mesle¤imizin ifl ve çal›flma alanlar›n› tan›tmak, dal
seçimlerini yaparken daha bilinçli olmalar›na yard›mc›
olmak ve ifl hayat›na at›ld›klar› zaman onlar› bekleyen
ortam konusunda bilgilendirmek amac›yla, çeflitli kamu
ve özel kurulufllarda çal›flan mühendis arkadafllar›n bilgi
ve deneyimlerini aktard›¤›, “Meslek Alanlar›m›z› Tan›-
yal›m” konulu söylefliler gerçeklefltirilmifltir.  Samimi bir
ortamda gerçeklefltirilen bu söyleflilere önümüzdeki sü-
reçte de devam edilecektir. 

Meslek Alanlar›m›z› Tan›yal›m-I : 
Telekomünikasyon-Biliflim
Türk Telekom ‹l Müdürlü¤ü'nden Elektronik Mühendisi
Dr.Yaflar Nuri Sevgen ve Alcatel-Lucent Trabzon Bölge
Temsilcisi Elektrik-Elektronik Mühendisi Sinan Ça¤a-
tay'›n konuflmac› olarak kat›ld›¤› Telekomünikasyon-Bi-
liflim konulu söylefli, 21 Mart 2008 tarihinde fiubemiz-
de EMO-Genç'in yo¤un kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir. 

Meslek Alanlar›m›z› Tan›yal›m-II : 
Enerji ‹fl Kolu
Yeflil›rmak Elektrik Da¤›t›m A.fi.'den (YEDAfi) Elektrik
Mühendisi Tevfik Fikret Demirel'in konuflmac› olarak
kat›ld›¤› "Enerji ‹fl Kolu" konusu ile, 28 Mart 2008 Cu-
ma günü saat:17:00‘de fiubemizde düzenlenmifltir. 

Meslek Alanlar›m›z› Tan›yal›m-III : 
Otomasyon
EGES‹M Elektrik’ten Endüstri Tesisleri Bölümü Proje
Müdürü Elektrik-Elektronik Mühendisi Ahmet Ersin'in
konuflmac› olarak kat›ld›¤› "Otomasyon" konulu 

Meslek Alanlar›m›z› Tan›yal›m-III söyleflisi 4 Nisan 2008
Cuma günü saat: 17:30‘da fiubemizde düzenlenmifltir.

Meslek Alanlar›m›z› Tan›yal›m-IV:
Bina Mekanik Otomasyon Sistemleri
Bina Teknolojik Sistemleri (BTS) firmas›ndan Elektronik
Haberleflme Müh. Atakan Murat TUNALI'n›n konuflma-
c› olarak kat›ld›¤› "Bina Mekanik Otomasyon Sistemle-
ri" konulu Meslek Alanlar›m›z› Tan›yal›m-IV söyleflisi
yo¤un bir kat›l›m ile 12 Nisan 2008 Cumartesi günü
saat:13:00‘de fiubemizde gerçeklefltirildi. 

Meslek Alanlar›m›z› Tan›yal›m - V:
Yang›n Alg›lama Ve Güvenlik Sistemleri
BOEL Elektrik firmas›n›n sahibi Elektronik ve Haberlefl-
me Müh. Nafiz Çal›ko¤lu'nun sundu¤u "Yang›n Alg›la-
ma ve Güvenlik Sistemleri" konulu Meslek Alanlar›m›z›

Tan›yal›m-V söyleflisi, EMO-Genç'in kat›l›m›yla 2 May›s
2008 Cuma günü saat:14:00‘de BOEL Elektrik labora-
tuar›nda gerçeklefltirilmifltir.

Ak›lda kalanlar:
Dr. Yaflar Nuri SEVGEN: “Okulda ö¤rendiklerinizi,
yaln›zca ifl hayat›n›zda de¤il, günlük yaflam›n›zda da
fark›nda olun ya da olmay›n, kullan›yorsunuz.”
Sinan ÇA⁄ATAY: “‹ngilizce’yi çok iyi ö¤renin.”
Ahmet ERS‹N “Çal›flt›¤›n›z yerde sadece bir gözlemci
olmay›n, mutlaka bir sorumluluk al›n. Bu sorumluluk si-
zin ifli daha h›zl› ö¤renmenizi sa¤layacakt›r.”
Nafiz ÇALIKO⁄LU: “‹flinizi çok iyi yap›n, kendinizin
be¤enmedi¤ini müflteriye vermeyin, ve yapt›¤›n›z iflin
karfl›l›¤›n› isteyin.”
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