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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi’nin, EMO’nun kuruluş 
yıldönümünde düzenlediği törenle; 
meslekte 25, 40 ve 50’inci yıllarını 
geride bırakan üyelere başarı pla-
ketleri verildi. Dönem arkadaşla-
rını ve ailelerini bir araya getiren 
etkinlikte, üyelere mesleğe ve ülke 
kalkınmasına katkılarından dolayı 
teşekkür edildi. 

İzmir Mimarlık Merkezi’nde 25 
Aralık 2019’de düzenlenen plaket tö-
reninde konuşan EMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem 
Seçkin Uğurlu, ilk genel kurulunun 26 
Aralık 1954 tarihinde düzenlendiği 
hatırlatarak, EMO’nun 65. kuruluş yıl 
dönümünü kutladı. EMO’nun TMMOB’a 
bağlı diğer meslek odaları gibi üyenin 
ve toplumun ortak çıkarlarını aynı 
anda koruma ilkesiyle faaliyetlerini 
sürdürdüğünü vurgu yapan Şebnem 
Seçkin Uğurlu, Oda çalışmalarına katkı 
veren üyelere teşekkür etti. 

EMO İzmir Şubesi’nin 32. Çalışma 
Dönemi’ni tamamlamak üzere olduğu-
na işaret ederek konuşmasını sürdü-
ren Uğurlu, dönem içindeki en önem-
li çalışmalardan birinin EMO İzmir 
Şubesi Hizmet ve Eğitim Merkezi’nin 
kullanıma açılması olduğunu ifade 
etti. Binanın ofis ve çalışma katları ile 
eğitim amaçlı kullanılan salonların 
üyelerin hizmetine açıldığını belirtti. 
Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİSEM) 

çalışmalarından kullanılan salon ve 
dersliklerin hizmete açılmasıyla aynı 
anda farklı eğitimler düzenlenebil-
diğini vurgulayan Uğurlu, EMO İzmir 
Şubesi’nin ülke genelindeki üyele-
re eğitim hizmet sunarak, bu alanda 
öncü olmasından gurur duyduklarını 
ifade etti. Eğitim merkezi kapsamın-
daki, yüksek gerilim laboratuvarın ek-
siklerinin giderilmesi için sürdürülen 
çalışmalara değinen Uğurlu, MİSEM 
eğitimlerinin uygulamalı hale getiri-
leceğini kaydetti. Yüksek gerilim la-
boratuvarının MİSEM eğitimlerinde 
kullanılmaya başlandığını belirten 
Uğurlu, otomasyon eğitimleri için PLC 
laboratuvarı kurulmasına yönelik ça-
lışmaların da sürdürüldüğünü kaydet-
ti. EMO İzmir Şubesi Hizmet ve Eğitim 
Merkezi’nin bağışlar ve üyelerin katkı-
larıyla bu noktaya getirildiğine dikkat 
çeken Uğurlu, binanın üst katında yer 
alacak olan konferans salonun da ta-
mamlanabilmesi için bağış ve katkıla-
rın sürdürülmesi çağrısında bulundu. 

Etkinlikte meslekte 25, 40 ve 
50’inci yıllarını dolduran meslektaş-

Meslekte 25, 40 ve 50’inci Yıllarını Tamamlayan Üyelere Başarı 
Plaketi… 
PLAKET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Meslekte 50 yılı tamamlayan üyelerimiz
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lara, başarı plaketlerini verileceğini 
hatırlatan Uğurlu, plaket töreni katı-
lım sağlayan üyelere mesleğe, ülke 
kalkınmasına ve Oda çalışmalarına 
olan katkılarından dolayı teşekkür etti.  

Şebnem Seçkin Uğurlu’nun açı-
lış konuşmasının ardından plaket-
lerin taktim edildiği törene geçildi. 
Meslekte 50. yılını dolduran üyelere 
plaketleri, Şebnem Seçkin Uğurlu 
tarafından verilirken, 40. yılının dol-
duran üyelerin plaketleri ise EMO 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. Avni Gündüz ve Sayman 
Z. Feryal Gezer tarafından taktim edil-
di. Meslekte 25. Yılını dolduran üye-
ler ise başarı plaketlerini EMO İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gülefer 
Mete’den aldı. 

Plaket törenin ardından düzenle-
nen kokteylde ise yılın yorgunluğunu 
atan EMO üyeleri, uzun zamandır gö-
remedikleri sınıf arkadaşlarıyla soh-
bet etme şansı da yakaladılar.   Meslekte 40 yılını tamamlayan üyelerimiz -II

Meslekte 40 yılını tamamlayan üyelerimiz-I

Meslekte 25 yılını tamamlayan üyelerimiz

EMO İzmir Şubesi'nde Teknik Müdür olarak görev yapan Elektrik Elektronik Mühendisi Ali Fuat Aydın 16 Aralık 2019 tarihi 

itibariyle Şubemizdeki görevinden ayrılarak EMO İstanbul Şubesi'nde göreve başlamıştır. 

Şubemiz Örgütlenme Sekreteri kadrosunda görevli Elektrik Mühendisi Mustafa S. Çınarlı 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile 

görevinden ayrılmıştır. 

Her iki üyemize de bugüne kadar gerçekleştirilmesine katkı koydukları çalışmalar ve emekleri için teşekkür ederiz.

Üyelerimize Duyuru


