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Finike Temsilciliğimiz

Bu sayıda, Finike temsilcimiz Doğan YILDIRIM’ la şubemizde keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Deneyimlerini paylaştığı ve temsilciliğimizi 
tanıttığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Adım Doğan Yıldırım 1958’ de Antalya da doğdum ilkokulu ve ortaokulu 
Kumluca da, liseyi de o zaman ki adıyla Antalya Teknik Lisesinde Makine 
bölümünde tamamladım. 1986 yılından beri Demre de ikamet etmek-
teyim.

Mesleği tercih sebebiniz nedir?
İlkokul ve ortaokul yıllarımda yaşadığım yerde belli başlı yerlerde 
elektrik vardı. Bu nedenle gaz lambasında ders çalışırdım. Elektrikle 
tanışmam lise yıllarımda liseyi Antalya da okumam vesilesiyle oldu. Zor 
bir öğrencilik hayatından sonra kendi kararım ile bu mesleği tercih et-
tim

Meslek hayatınızdaki ilk yıllarınızdan bahseder misiniz?
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesinden 1982 yılında mezun oldum ama 
daha okul bitmeden hafta sonlarında ve boş zamanlarımda özel bir fir-
ma da çalıştım. Okul bittikten sonra askerliğe kadar olan 6 aylık sürede 
yine bir mühendislik bürosunda çalıştım. Askerlik sonrası İstanbul da 
bir elektronik firmasında çalışmaya başladım. Fakat gerek İstanbul’un 
trafiği gerek insanı yorması nedeniyle Ankara Etimesgut’ ta Türkiye 
Şeker Fabrikasında işe girdim. Daha sonra ise evlilik sebebiyle Demre’ 
ye yerleştim ve proje alanında çalışmaya başladım.

Mesleğinizden memnun musunuz?
Öncelikle hayat insanları bir şekilde bir mesleğe yönlendirir. Bence 
önemli olan insanın yaşamdan zevk almasıdır. Çünkü yaşamdan zevk 
alan insan yaptığı işte hem başarılı olur, hem de keyif alır. Ayrıca bence 
zekâ değil çalışkan olmak önemlidir. İnsan çalışmayı severse yaptığı işi 
de sever. Ben şimdiye kadar mesleğimi severek ve keyif alarak icra et-
tim..

Odayla ilginiz ne zaman başladı?
Odayla ilgim öğrencilik yıllarımda başladı. Tabi o zamanlar ‘EMO-GENÇ’ 
kavramı yoktu. Okul bittikten sonra hemen EMO İstanbul Şubesine 
kaydımı yaptırdım. Odayla ilişkim Ankara’ da çalışırken de devam etti. 
Antalya’ ya geldikten sonra aktif olarak odayla ilgilendim. 1987 yılında 
kaydımı Antalya Şubeye aldırdım.

Bizleri Finike Temsilciliği ile ilgili bilgilendirir misiniz?
Finike Temsilciliği Antalya’nın batı tarafındaki Finike, Kumluca, Kaş ve

Demre’ yi kapsamaktadır. Temsilciliğimizde aktif olarak 7 üyemiz 
bulunmaktadır. Üye sayımız az olduğundan dolayı hepimiz birbirim-
izi tanımakta ve temsilciliğimizin eksikliklerini beraberce giderme-
kteyiz.

EMO-ANTALYA Şube hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?
Mevcut yönetim hem sosyal hem de teknik anlamda etkinlikler 
düzenleyerek üyelerin teknik bilgilerini arttırıp sosyalleşmelerini 
teşvik ediyor. Bu şekilde düzenlenen etkinliklerle üyeler arasında 
bir bütünlülük oluşuyor ve örgütlü yapıyı kuvvetlendirmeye yarıyor. 
Ayrıca EMO-ANTALYA Şube MİSEM kapsamında olan eğitimlerde 
kataloğu iyi bir şekilde organize ederek üyelerinin ihtiyaçlarına ce-
vap vermektedir.

Son olarak söylemek istedikleriniz biz gençlere ve  
meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz nelerdir?
Benim genç arkadaşlara ve meslektaşlarıma öncelikli olarak tavs-
iyem bir ve bütün olarak örgütlü yapı içinde hareket etmemizdir.  
Şu an öğrenci olan arkadaşlara ise yabancı dil öğrenmeleri, yaz ta-
tillerinde ve boş zamanlarında meslekle ilgili bir yerde çalışmalarını 
öneriyorum. Bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değildir. Hedefi-

nizi küçültün ve belli bir alanda uzmanlaşın. 

Son olarak da mesleğimize, odamıza sahip çıkalım diyorum…

Röportaj

Kamil VAROL (Antalya Şube EMO Genç Başkanı)
E.Gizem UÇURUM (Antalya Şube EMO Genç Üyesi)

Söylesi,

EMO ANTALYA ŞUBESİ 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İlhan METİN
İbrahim KÜCÜ
Murat SÖNMEZ
Şaban TAT
Halil ALAÇAM
Tülay KOÇ
Suat KAŞ
Ahmet AYDIN
Tarık ATAKUL
Aslıhan VURAL
Gökalp ARI
Ferhat YAMAK 
Çiğdem IŞIKYÜREK
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Başkan
Başkan Yardımcısı 
Yazman
Sayman
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Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Yeni yılın tüm sevdiklerinize 
saglık, mutluluk, basarı, 

bereket ve huzur 
getirmesini dileriz...

Mutlu yıllar! 

Ilhan Metin 
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11. Dönem Yönetim Kurulu

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

´
´

.




