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eğitim merkezinden haberler...

Ekim, Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen seminer ve MİSEM 
Egitimleri aşağıdadır, semineri tekrar izlemek için başlığa 

tıklayınız.

AKILLI BİNALARDA AYDINLATMA OTOMASYONU 
TEKNOLOJİSİ BAŞLIKLI SEMİNER DÜZENLENDİ

EMO Ankara Şubesi, HCL, Elekon ve Helvar işbirliğinde “Akıllı Binalar-
da Aydınlatma Otomasyonu Teknolojisi” başlıklı seminer Elektrik Mü-
hendisi üyemiz Aydın Sarıkaya`nın sunumuyla 6 Ekim 2022 Perşembe 
günü EMO Hizmet Binası Teras Kat`ta yer alan Toplantı Salonu`nda 
düzenlendi.

Seminerin açılışını EMO Ankara Şubesi Müdürü Mustafa Öztürk yaptı. 
Mustafa Öztürk, katılımcıları EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu adı-
na selamlayarak hoş geldiniz dedi.

Elektrik Mühendisi Aydın Sarıkaya "Akıllı Binalarda Aydınlatma Oto-
masyonu Teknolojisi` başlıklı sunumunu yaptı ve katılımcıların su-
numla ilgili sorularını yanıtladı.

Seminerin kaydına haberimizin devamında yer alan bağlantıdan ve 
Şubemiz Youtube kanalından erişebilirsiniz.

MİSEM KAPSAMINDA YÜKSEK GERİLİM 
TESİSLERİNDE İŞLETME SORUMLULUĞU 

EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) kapsamın-
da Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu 
Eğitimi 4-5-6 Ekim 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi. MİSEM Eğitmeni üyemiz Elektrik 
Mühendisi Ahmet Gündüz Hayırcı tarafından verilen 
eğitime 12 üyemiz katılım sağladı.

MİSEM KAPSAMINDA ELEKTRİK İÇ 
TESİSLERİNİN DENETİMİ VE RAPORLAMA 

EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) kapsamın-
da Elektrik İç Tesislerinin Denetimi ve Raporlama 
Eğitimi 14-15 Ekim 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi. MİSEM Eğitmeni üyemiz Elektrik 
Mühendisi Dr. Kürşat Tanrıöven tarafından verilen 
eğitime 24 üyemiz katılım sağladı.

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR 
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

MİSEM kapsamında Elektrik Tesislerinde Toprak-
lamalar eğitimi, 19-20-21 Ekim 2022 tarihlerinde 
MİSEM eğitmeni Seyfettin Yumrukaya tarafından çev-
rimiçi olarak gerçekleştirildi. Eğitimin açılışını EMO 
Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Kenan 
Erpir yaptı. Erpir, eğitmene ve katılımcılara başarılar 
diledi.

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME 
SORUMLULUĞU EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

MİSEM kapsamında Yüksek Gerilim Tesislerinde İşlet-
me Sorumluluğu Eğitimi, 1-2-3 Kasım 2022 tarihlerin-
de MİSEM eğitmeni üyemiz Elektrik Mühendisi Murat 
Erarslan tarafından gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak 
düzenlenen eğitime 16 üyemiz katılım sağladı.

ELEKTRİK SMM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

MİSEM kapsamında Elektrik SMM Eğitimi 8-9-10 Ka-
sım 2022 tarihlerinde MİSEM eğitmeni üyemiz Elekt-
ronik Mühendisi Seyfettin Yumrukaya tarafından 
gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak düzenlenen eğitime 
21 üyemiz katılım sağladı.

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ

Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) kapsamında 
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar eğitimi, 30 Kasım, 
1-2 Aralık 2022 tarihlerinde MİSEM eğitmeni üyemiz 
Hasan Aktaş tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirildi.     
Eğitimin açılışını EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Yazman Üyesi Hatice Bilge Algın yaptı. 26. Dönem Yöne-
tim Kurulu`nun göreve geldiği 20 Ocak 2022 tarihinden 
bugüne gerçekleşen çalıştaylar, hazırlanan bültenler, 
kurumlarla sürdürülen ilişkilere dikkat çeken Algın, sek-
törün ve mesleğin sorunlarına çözümler üretmek üzere 
çalışmalarına devam ettiklerini ve bu çerçevede oda-ü-
niversite-sektör-kurum işbirliklerini geliştirici faaliyet-
lere devam etmekte olduklarını vurguladı. Algın büyük 
bir meslek ailesi olduğumuzun altını çizerek üyelerimize 
komisyonlarda görev almaları, eğitim ve etkinlikleri 
takip etmeleri çağrısında bulundu. Deneyimli MİSEM 
Eğitmenimiz Hasan Aktaş`a da Şubemiz çalışmaları ve 
eğitimlere verdiği değerli katkılar için teşekkür eden 
Algın eğitimin başarılı geçmesini dileyerek katılımcıları 
Yönetim Kurulu adına selamladı. 30 Kasım Çarşamba 
günü başlayan eğitim üç gün boyunca devam etti.

YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİNDE İŞLETME 
SORUMLULUĞU EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) kapsamında 
Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğiti-
mi, 7-8-9 Aralık 2022 tarihlerinde MİSEM eğitmeni Elekt-
rik Mühendisi üyemiz Ahmet Gündüz Hayırcı tarafından 
çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Onbeş üyemizin katılım 
sağladığı  eğitim üç gün boyunca devam etti.

https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140219&tipi=2&sube=14https://youtu.be/dbRpHtmzeps
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140219&tipi=2&sube=14https://youtu.be/dbRpHtmzeps
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140324&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140324&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140324&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140325&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140325&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140325&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140393&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140393&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140546&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140546&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140633&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140982&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=140982&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=141052&tipi=2&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=141052&tipi=2&sube=14
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ELEKTRİK SMM EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) kapsamında 
Elektrik SMM Eğitimi, 27-28-29 Aralık 2022 tarihlerinde 
MİSEM eğitmeni Elektrik Mühendisi üyemiz Hasan Aktaş 
tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirildi. EMO Ankara 
Şubesi Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Hatice Bilge Algın 
eğitimin açılışını yaparak katılımcıları selamladı. Yirmi-
dokuz üyemizin katılım sağladığı eğitim üç gün boyunca 
devam etti.

 Algın açılışta tüm katılımcıları ve MİSEM eğitmenini 
Yönetim Kurulu adına selamlayarak konuşmasına 
başladı. Algın konuşmasında şunları kaydetti: "Sizleri 
Şubemizin eğitimlerinde selamlamayı, sizlerle diyalog 
içinde olmayı çok önemsiyoruz. Elektrik Mühendisleri 
Odası olarak üyelerimize ne kadar temas edebiliyorsak, 
sıkıntılarına, ihtiyaçlarına ne kadar cevap verebiliyorsak 
biz o kadar güçlü, o kadar birbirine kenetli bir aileyiz. 
Bu bağlamda ziyaretlerimizle veya bu şekilde ekrandan 
selamladığımız üyelerimize bir şekilde ulaşıyor olmak 
bizleri çok mutlu ediyor. Bizler genellikle Odadayız, 
Yönetim Kurulu Üyeleri olarak haftada bir gün Odada 
olmaya çalışıyoruz, telefonla her zaman bize ulaşabilir-
siniz. SMM eğitimi, yüksek gerilim tesislerinde işletme 
sorumluluğu eğitimi, katodik koruma, elektrik tesis-
lerinde topraklamalar eğitimleri en çok talep edilen 
eğitimlerimiz. Bu eğitimler sektörde iş alanlarımızın ana 
omurgasını oluşturuyor. Bu bağlamda biz bu eğitimleri 
çok önemsiyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası olarak 
öncelikli vazifelerimizin başında da sektöre yetkin insan 
kaynağı kazandırmak geliyor. Üniversiteden sonra bu 
yetki belgeleriyle iş hayatında aktif oluyor, daha nitelikli 
mühendisler olarak iş yapıyoruz. Bu eğitimlere sun-
dukları katkılar için kıymetli Hasan Aktaş Hocamıza ve 
diğer tüm eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. EMO 
Ankara Şubesi olarak aynı zamanda MİSEM eğitimle-
rimizin, webinarlarımızın içeriğini geliştirmek, zengin-
leştirmek, yeni ihtiyaçlara göre uyarlamak için de çaba 
ve gayret sarf ediyoruz. Üyelerimizin de her zaman 
görüşlerini, bu konudaki taleplerini bekliyoruz. Komis-
yonlarımızdan da odamızın iyileşmesine dair yapaca-
ğımız çalışmalar hakkında her zaman öneriler alıyoruz. 
Sizlerden de özellikle komisyonlarımıza katkı vermenizi 

bekliyoruz. EMO Ankara Şubesi olarak bir yıldır görev-
deyiz, web sitemizden çalışmalarımıza, faaliyetlerimize 
bakabilirsiniz. Her zaman eleştirilerinizi, önerilerinizi 
bekliyoruz. Sizlere verdiğimiz söz üzerine Odamızı daha 
ileriye taşımak, hizmetlerimizi iyileştirmek için çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Kurum, sektör, üniversite ve 
Oda ziyaretlerimize devam ediyoruz. SMM'li üyelerimi-
zin sorunlarını çözmek üzere kurumlarla görüşüyoruz. 
Bu görüşmelerde YG işletme sorumluluğu ve proje 
onaylarındaki sıkıntıları dile getirdik. Haklarımızı koru-
mak ve yetki alanlarımızı genişletmek için kurumlarla 
temaslarımıza devam edeceğiz. Elektrikli şarj istas-
yonları, yenilenebilir enerji gibi yeni alanlarda elektrik 
mühendisleri olarak yetkinliğimizle sahada olmak, iş 
alanlarımızı genişletmek, sektöre değer katmak adına 
görüşmelerimizi sürdürüyor, bu alanlarda Oda olarak 
öncü olmaya çalışıyoruz. En öncelikli hedefimiz yetki 
alanlarımızı genişletmek, her gün daha da zorlaşan iş 
dünyasında üyelerimize yeni iş alanları, iş imkanları 
sunmak. Yeni SMM`li meslektaşlarımız olarak aramıza 
hoş geldiniz diyorum. Hepinize işlerinizde kolaylıklar, 
başarılar diliyorum. Umarım SMM komisyonunda 
sorunlarımıza hep birlikte çözümler geliştiririz. Sorunlar 
bu mesleğin doğasında var ama biz mühendisler olarak 
çözüm üretme noktasında da çok gayretli ve başarı-
lıyız. Konuşmamın başında da vurguladığım gibi hep 
birlikte büyük bir aile olarak kenetlendiğimizde sorun-
ların üstesinden gelebilecek yetkinliğimiz ve mücadele 
gücümüz var. Herkese şimdiden mutlu sağlıklı huzurlu 
bir yıl diliyorum. Ankara Şube Yönetim kurulumuz adına 
hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, iyi çalışmalar, 
iyi eğitimler diliyorum." 

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE 
HARMONİKLER EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) kapsamında  
Reaktif Güç Kompanzasyonu ve Harmonikler Eğitimi 
16-17 Aralık 2022 tarihlerinde MİSEM eğitmeni Elektrik 
Mühendisi üyemiz Taner İriz tarafından çevrim içi 
olarak gerçekleştirildi. EMO Ankara Şubesi Yönetim 
Kurulu Sayman üyesi Engin Pekyılmaz da eğitime 
katılım sağladı. Açılışta üyelere seslenen Pekyılmaz 
başarılı bir eğitim olması dileklerinde bulundu. Onbeş 
üyemizin katılım sağladığı eğitim iki gün boyunca 
devam etti.

https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=141263&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=141133&sube=14
https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=141133&sube=14

