
TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ

10. BÖLÜM

EMO-GENÇ 
ÇALIŞMALARI



102

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM (2020-2021) ÇALIŞMA RAPORU

10. BÖLÜM EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

www.emo.org.tr

 � EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

14. Dönemde üye ilişkilerini geliştirme çalışmaları, öğrenci üye kaydı ve öğrenci üyelerimize yönelik çalışma ve etkinliklerle 
devam edilmiştir. Önümüzdeki dönemler üye sayısını arttırmayı ve üyesinden aldığı güçle, mesleki, demokratik Oda mücadelesini 
yükseltmeyi hedefleyen Şubemiz; öğrenci üyelerin Şubemizde örgütlenmesi ve gelecek dönemlerin etkin-bilinçli bir Şube üyesi 
profili yaratılmasında her türlü imkanını, öğrenci üye çalışmalarına aktarmış ve aktarmaya da devam edecektir. 

Örgütlülüğün temellerinin üniversitelerden başlamasına yönelik olarak EMO-Genç öğrenci örgütlenmesi bu konuda önemli işlev 
taşımakta ve verimli çalışmalar üretmektedir. Üniversitelerin Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendislikleri bölümünde okuyan 
öğrencilerimizin Oda ile bütünleşmelerini sağlayacak, öğrenim süreçleri boyunca karşılaşabilecekleri sorunların aşılmasına 
yardımcı olmak ve ileride meslektaşımız olarak aramızda yer alacak EMO Genç kurumsal yapısının güçlendirilerek genişletilmesi 
dönem içerisinde sürdürülmüştür. EMO-Genç üyelerine Oda politikaları ve mesleki etik değerlerin aktarılması için dönem içerisinde 
çalışmalarımız sürdürülmüş mezun olduklarında Odaya üyelikte daha istekli ve etkin davranmaları sağlanması hedeflenmiştir. 
Ayrıca, Şubemiz başta olmak birçok ilde Odamızın iletişime geçeceği firmalar tespit edilmekte, staj geçiştirilmemesi gereken 
önemli bir meslek öncesi deneyim olduğundan, EMO-Genç’ lerin staj talepleri Odamız aracılığıyla sağlanmıştır. 

EMO Antalya Şubesi’nin sınırları içerisinde ki üniversitelerin; Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği bölümlerinde 
okuyan odamıza kayıtlı 1050 öğrenci üyesi bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nin ilgili bölüm öğrencilerinden Şubemize ön üye kayıtlarını yaptıran EMO-Genç üyelerimiz bu dönemde de artış 
göstermiştir. Şubemize kayıtlı Akdeniz Üniversitesi EMO-Genç üye sayımız 703, Antalya Bilim Üniversitesi EMO-Genç üye sayımız 
68, Süleyman Demirel Üniversitesi EMO-Genç üye sayımız 718 ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi EMO-Genç üye sayımız 5 
olmak üzere toplam 1494 meslektaş adayının öğrenci üye olarak kaydı bulunmaktadır.

EMO ANTALYA ŞUBESİ EMO-GENÇ ÜYE SAYILARI

ÜNİVERSİTE ADI ÜYE SAYISI

Akdeniz Üniversitesi 703

Süleyman Demirel Üniversitesi  718

Antalya Bilim Üniversitesi 68

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5

TOPLAM 1.494

* Sayılar 20.12.2021 tarihine kadar güncellenmiştir.

 

 

EMO-GENÇ Etkinlikleri 

Kronolojik olarak etkinlikler ve etkinliklere ilişkin fotoğraflar konulacak. 

 

19 Aralık 2020: Antalya Bilim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne kayıtlı olan öğrencilere 
Odamızı tanıtmak, Şube etkinliklerini ve EMO-Genç yapısını açıklamak, mezuniyet sonrası farklı sektörlerdeki 
çalışma alanlarına ilişkin öğrencilere bilgi verme amacıyla EMO-Genç ve mesleki tanıtım online olarak yapıldı. 
Seminerin açılışını yapan Şube Başkanımız Şaban TAT, EMO, EMO-Genç ve EMO`ya üye olabilen meslek grupları 
hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu. Ardından sırasıyla üyelerimizden; Ahmet AYDIN asansör sektörü 
hakkında, Çağdaş TAŞPINAR elektronik ve yazılım hakkında, Kubilay BAYDOĞAN gsm sektörü hakkında, Ayşe 
Gül AVCİ SMM ve imza yetkisi hakkında, Yiğit Ali ÜNCÜ Biyomedikal mühendisliği hakkında, Figen ÖZDİNÇ ile 
satış mühendisliği hakkında, Çiğdem IŞIKYÜREK ve Onur YAZICI ise kamu kurumunda çalışan meslektaşlarımızın 
çalışma alanları hakkında bilgilendirmede bulundu. Etkinlik, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. 

 

09 Ocak 2021: Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilere Odamızı tanıtmak, 
Şube etkinliklerini ve EMO-Genç yapısını açıklamak, mezuniyet sonrası farklı sektörlerdeki çalışma alanlarına 
ilişkin öğrencilere bilgi verme amacıyla online tanıtım yapıldı. Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve farklı 
sektörlerde görev yapan üyelerimiz, faaliyet alanlarını tanıtarak öğrencilerin sorularını yanıtladılar. Tanıtım 
semineri, EMO-Genç üyelerimiz tarafından ilgi ile takip edildi. 

 
21 Ağustos 2021: Akdeniz Üniversitesi ve Bilim Üniversitesi’nden yeni mezun olan meslektaşlarımızla, Akdeniz 
Üniversitesi EMO-Genç Temsilcisi Kerem KAYAN’ın organize ettiği mezuniyet yemeğinde bir araya geldik. 
Etkinlikte konuşan Şube Başkanımız Şaban TAT, mesleki konularda danışabilecekleri, fikir alışverişinde 
bulunabilecekleri, sorunlarını dile getirebilecekleri Elektrik Mühendisleri Odası`nın bundan sonra ikinci bir 
evleri olacağını ifade ederek Odaya kayıt olmanın önemine vurgu yaptı. TAT, Mesleğimize ve etik değerlerimize 
her zaman sahip çıkmaları gerektiğini söyleyerek genç meslektaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar 
diledi. 

EMO-GENÇ Etkinlikleri

19 Aralık 2020: Antalya Bilim Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği bölümüne kayıtlı olan 

öğrencilere Odamızı tanıtmak, Şube etkinliklerini ve EMO-Genç 
yapısını açıklamak, mezuniyet sonrası farklı sektörlerdeki 
çalışma alanlarına ilişkin öğrencilere bilgi verme amacıyla 
EMO-Genç ve mesleki tanıtım online olarak yapıldı. Seminerin 
açılışını yapan Şube Başkanımız Şaban TAT, EMO, EMO-Genç 
ve EMO`ya üye olabilen meslek grupları hakkında kısa bir 
bilgilendirmede bulundu. Ardından sırasıyla üyelerimizden; 
Ahmet AYDIN asansör sektörü hakkında, Çağdaş TAŞPINAR 
elektronik ve yazılım hakkında, Kubilay BAYDOĞAN gsm 
sektörü hakkında, Ayşe Gül AVCİ SMM ve imza yetkisi hakkında, 
Yiğit Ali ÜNCÜ Biyomedikal mühendisliği hakkında, Figen 
ÖZDİNÇ ile satış mühendisliği hakkında, Çiğdem IŞIKYÜREK ve 
Onur YAZICI ise kamu kurumunda çalışan meslektaşlarımızın 
çalışma alanları hakkında bilgilendirmede bulundu. Etkinlik, 
soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
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09 Ocak 2021: Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği bölümü öğrencilere Odamızı tanıtmak, 

Şube etkinliklerini ve EMO-Genç yapısını açıklamak, mezuniyet 
sonrası farklı sektörlerdeki çalışma alanlarına ilişkin öğrencilere 
bilgi verme amacıyla online tanıtım yapıldı. Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve farklı sektörlerde görev yapan üyelerimiz, faaliyet 
alanlarını tanıtarak öğrencilerin sorularını yanıtladılar. Tanıtım 
semineri, EMO-Genç üyelerimiz tarafından ilgi ile takip edildi.

21 Ağustos 2021: Akdeniz Üniversitesi ve Bilim 
Üniversitesi’nden yeni mezun olan meslektaşlarımızla, 

Akdeniz Üniversitesi EMO-Genç Temsilcisi Kerem 
KAYAN’ın organize ettiği mezuniyet yemeğinde bir araya 
geldik. Etkinlikte konuşan Şube Başkanımız Şaban TAT, 
mesleki konularda danışabilecekleri, fikir alışverişinde 
bulunabilecekleri, sorunlarını dile getirebilecekleri Elektrik 
Mühendisleri Odası`nın bundan sonra ikinci bir evleri olacağını 
ifade ederek Odaya kayıt olmanın önemine vurgu yaptı. TAT, 
Mesleğimize ve etik değerlerimize her zaman sahip çıkmaları 
gerektiğini söyleyerek genç meslektaşlarımıza bundan sonraki 
hayatlarında başarılar diledi.

15 Aralık 2021: Akdeniz Üniversitesi EMO-Genç’leri 
Şubemizi ziyarette bulundu. Şube Yönetim Kurulu 

Başkanı Şaban TAT’ın hazır bulunduğu ziyarette EMO-
Genç çalışmaları ve talepleri hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. TAT konuşmasında; mesleğimiz, meslek örgütümüz 
ve çalışmalarımız hakkında bilgi vererek, her zaman EMO-
Genç’lerin yanında olduklarını belirtti.

18 Aralık 2021: EMO-Genç toplantısı 18 Aralık 2021 
Cumartesi günü Şubemizde yapıldı. Toplantıda 

EMO-Genç çalışmaları, ileriye dönük yapılabilecek çalışmalar 
ve EMO-Genç talepleri değerlendirildi. EMO Antalya Şube 
Başkanımız Şaban TAT konuşmasında, EMO hakkında genel 
bir bilgilendirme yaparak, TMMOB, EMO, EMO-Genç çalışma 
ilkelerine ilişkin Meslek Örgütünün öğrencilik dönemi 
ve mezuniyet sonrası Odanın önemini ve Oda üyeliğinin 
gereklilikleri konusunda bilgilendirmede bulundu.
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