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 � SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Şubemiz meslek alanındaki çalışmalarının ve yasal sorumluluklarının yanı sıra kültürel ve sosyal çalışmalara da büyük önem 
vermektedir. Üyelerimizin kültür sanat alanındaki gereksinimlerini karşılamak ve kentimizin kültürel yaşamına katkıda bulunmak 
amacıyla yıllar önce başlatılan çalışmalar bugün kendi gelenek ve dinamizmini yaratır hale gelmiştir. Bu çerçevede, Sosyal ve 
kültürel etkinliklerin; üyeler arasında sevgiyi, dostluğu, barışı, dayanışmayı, paylaşımı ve güç birliğini üst seviyelere taşıdığı 
bilinmektedir

COVİD-19 pandemisi nedeniyle hem sosyal hem de iş yaşantılarımızda daha önce hiç olmadığı kadar büyük kısıtlamalara gittiğimiz 
bir dönem yaşadık. Bu bağlamda, Şubemizin her dönem gerçekleştirdiği geleneksel yemek, gezi, doğa yürüyüşleri, tiyatro, sinema, 
söyleşi, konferans gibi birçok etkinlikleri pandemi koşulları nedeniyle maalesef yeteri kadar düzenleyemedik.

Dönem içerisinde üyelerimiz arasında kaynaşmanın sağlandığı, yeni üyelerimizin eski üyelerimiz ile tanıştığı, dostların buluştuğu, 
samimiyetin artmasına neden olan etkinlikler aşağıda belirtilmiştir.

Sosyal-Kültürel Etkinlikler

08 Mart 2020: 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle 
kadın üyelerimiz ve aileleri ile kahvaltı etkinliğinde 

bir araya gelindi. Şube Yönetim Kurulu üyelerimizin de katılım 
sağladığı ve kadın üyelerimize karanfil takdim edilen etkinlikte 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban TAT, güzel temennilerde 
bulunarak tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar günlerini 
kutladı.

17 Kasım 2021: Şube Sosyal Etkinliklerimiz kapsamında, 
Antre Sahne Sanat Atölyesi tarafından MOA Sahne`de 

sahnelenen `Teftiş`i Temaşa` adlı tiyatro gösterisini üyelerimiz 
ve aileleri ile birlikte izledik.
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20 Kasım 2021: Şubemiz Sosyal Etkinlikler kapsamında 
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sahnelenen “Korkuyu 

Beklerken” adlı tiyatro oyunu tiyatro sever üyelerimiz ve aileleri 
ile birlikte izledik.

04 Aralık 2021: Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Elektrik Mühendisleri 
Odası`nın 67`inci, Antalya Şubesi`nin 27`inci kuruluş yılı etkinliğini  Su Hotel`de çok sayıda EMO Antalya Şubesi üyesinin, 

Şube çalışanlarının ve davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meslekte 60,50,40 ve 25’inci yılını dolduran EMO üyelerine onur 
plaketi ve belgeleri takdim edildi. 

22 Aralık 2021: Sosyal Etkinlikler kapsamında 22 Aralık 
2021 tarihinde 21. Antalya Uluslararası Piyano 

Festivali’ne piyanonun genç yıldızı Can ÇAKMUR’un sahnesini 
müziksever üyelerimiz ve aileleri ile birlikte izledik.

Şubemiz meslek alanındaki çalışmalarının ve yasal sorumluluklarının yanı sıra kültürel ve sosyal çalışmalara da büyük önem 
vermektedir. Üyelerimizin kültür sanat alanındaki gereksinimlerini karşılamak ve kentimizin kültürel yaşamına katkıda bulunmak 
amacıyla yıllar önce başlatılan çalışmalar bugün kendi gelenek ve dinamizmini yaratır hale gelmiştir. Bu çerçevede, Sosyal ve 
kültürel etkinliklerin; üyeler arasında sevgiyi, dostluğu, barışı, dayanışmayı, paylaşımı ve güç birliğini üst seviyelere taşıdığı 
bilinmektedir

COVİD-19 pandemisi nedeniyle hem sosyal hem de iş yaşantılarımızda daha önce hiç olmadığı kadar büyük kısıtlamalara gittiğimiz 
bir dönem yaşadık. Bu bağlamda, Şubemizin her dönem gerçekleştirdiği geleneksel yemek, gezi, doğa yürüyüşleri, tiyatro, sinema, 
söyleşi, konferans gibi birçok etkinlikleri pandemi koşulları nedeniyle maalesef yeteri kadar düzenleyemedik.

Dönem içerisinde üyelerimiz arasında kaynaşmanın sağlandığı, yeni üyelerimizin eski üyelerimiz ile tanıştığı, dostların buluştuğu, 
samimiyetin artmasına neden olan etkinlikler aşağıda belirtilmiştir.

Sosyal-Kültürel Etkinlikler

08 Mart 2020: 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle 
kadın üyelerimiz ve aileleri ile kahvaltı etkinliğinde 

bir araya gelindi. Şube Yönetim Kurulu üyelerimizin de katılım 
sağladığı ve kadın üyelerimize karanfil takdim edilen etkinlikte 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban TAT, güzel temennilerde 
bulunarak tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar günlerini 
kutladı.

17 Kasım 2021: Şube Sosyal Etkinliklerimiz kapsamında, 
Antre Sahne Sanat Atölyesi tarafından MOA Sahne`de 

sahnelenen `Teftiş`i Temaşa` adlı tiyatro gösterisini üyelerimiz 
ve aileleri ile birlikte izledik.
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