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35. Çalışma Dönemi içinde üniversitelerle her düzeyde 
işbirliği sağlanmaya çalışıldı. Yapılan sempozyum ve 
kongre çalışmalarında, proje yarışmaları ve hidrojenli 
araba projesinde ortaklaşa çalışmalar yürütüldü. 
Üniversitelerimizle eğitim çalışmalarından sosyal etkinliklere 
kadar çok yönlü olarak sürdürdüğümüz  ilişkiler  mezuniyet 
törenlerinde Odamızın yeni mezun meslektaşlarımızla 
buluşmanın zeminini oluşturdu. Bu doğrultuda; 

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 2005-2006 ve 2006-2007 
öğretim yılı mezuniyet törenlerine katılan Şubemiz 
yöneticileri,  27 Haziran 2006 ve 17 Ekim 2007 tarihlerinde 
yapılan törenlerde Elektrik, Elektronik ve Haberleşme, 
Bilgisayar fakültelerinden  dereceye giren öğrencilere 
Şubemiz adına çeşitli hediyeler verdiler. Bütün mezunlara 
da EMO yayın setinin verildiği törenlerde yeni mühendislere 
Odamıza üye olmalarının gereği ve önemi anlatıldı. 

Aynı işbirliği 30 Haziran 2006 ve 29 Haziran 2007 tarihlerinde 
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşti. İstanbul Teknik 
Üniversitesi 2005-2006 Öğretim yılı ve 2006-2007 öğretim 
yılı mezuniyet törenine katılan Şubemiz yöneticileri  
bölümlerinde dereceye girmiş öğrencilere hediyeler 
verdiler. 

17 Temmuz 2007 - İ.Ü. Mühendislik Fakültesi'nin 2006-2007 
öğretim yılı mezuniyet töreni 2007 günü Lütfi  Kırdar Spor 
Salonu'nda yapıldı. 13 mühendislik dalında yaklaşık 900 
öğrencinin mezun olduğu İstanbul Üniversitesi mühendislik 
bölümünden 81 öğrenci Elektrik-Elektronik, 50 öğrenci ise 
Bilgisayar mühendisliği bölümünden diplomalarını aldılar. 
Bölümlerinde dereceye giren öğrencilere Şubemiz adına 
çeşitli hediyeler verdi. Bütün mezunlara da EMO yayın 
setinin verildiği törende yeni mühendislere Odamıza üye 
olmalarının gereği ve önemi anlatıldı. 

ALAETT N ANAHTARCI ANILDI

1 Aralık 2002 tarihinde kaybettiğimiz EMO’nun 
çınarlarından Alaettin Anahtarcı 2006 ve 2007 
yıllarında Çanakkale Karabiga’daki mezarı 
başında anıldı.  EMO Genel Merkez, İstanbul 
Şube ve diğer şubelerden arkadaşlarıyla birlikte 
yakınlarının katıldığı törenden sonra 1 Aralık 
2007 günü, yerini Karabiga Belediyesi‘nin tahsis 
ettiği ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 
düzenlemesi yapılan "ALAETTİN ANAHTARCI 
PARKI" açılışı gerçekleştirildi.
 
Arkadaşları ve yakınları açılışta konuşma 
yaparak, Alaettin ANAHTARCI‘nın kişiliğinden, 
çalışmalarından ve EMO‘ya yaptığı katkılardan 
sözettiler.  Alaettin ANAHTARCI‘nın herkesi 
kucaklayan kişiliğini, ülkesi ve mesleği için 
yürüttüğü çalışmaları sürdüreceklerini ve 
yaşatacaklarını belirttiler.

TÜL N AYDIN ANILDI
 8 yıl önce kaybettiğimiz Şubemiz Yönetim 
Kurulu eski üyesi ve çalışanı Kadriye Tülin 
Aydın (Bakır) 23 Ekim 2006 ve 2007 günlerinde 
Halıcıoğlu Tokmaktepe'deki mezarı başında 
anıldı. Şubemiz yöneticileri ve üyelerimiz, Tülin 
Aydın‘ın mezarı başında Aydın‘ın yakınlarıyla ve 
mücadele arkadaşlarıyla bir araya geldi. Tülin 
Aydın‘ın şahsında tüm mücadele insanları için 
yapılan saygı duruşundan sonra, Tülin Aydın‘ın 
kişiliği ve mücadelesi ile ilgili konuşmalar 
yapıldı. 


