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Şube kültür, sanat ve sosyal işler ko-
misyonu tarafından, üyelerimizin doğa 
ile bağlarının güçlendirilmesi, tarihi 
bölgelerin ziyareti ve güzel bir gün geçir-
mesi amacıyla planlanan doğa yürüyüşü 
gerçekleştirildi.

Balçova Termal bölgesinde toplanan 
üyelerimiz, çam ve çınar ağaçlarından 
oluşan orman alanında keyifli bir par-
kurda yürüyerek Bahzat Manastırı düzlü-
ğüne ulaşılarak, buradaki yemek molasının ardından etkinlik tamamlandı.

Doğa Yürüyüşü             21 Ekim 2018

Üyelerimiz ve ailelerinin katılımıyla 
28 Nisan 2018 tarihinde kahvaltı etkin-
liği düzenlendi. 

Buca’da düzenlenen kahvaltı buluş-
masında biraraya gelen üyelerimiz ve 
aileleri hoşça vakit geçirdiler.

Kahvaltı Buluşması            28 Nisan 2018

Elektrik Mühendisleri Odası`nın kuruluşunun 64’üncü, EMO İzmir Şubesi’nin ise 50. kuruluş 
yıldönümünde düzenlenen Geleneksel EMO Gecesi’nde meslekte 60., 50., 40. ve 25. yılı dolduran 
üyelere plaketleri sunuldu. Balçova Termal Otel Kardelen Salonu’nda düzenlenen Geleneksel EMO 
Gecesi`nin açılışını EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu gerçekleştirdi. 
Mesleğe uzun yıllar emeğe geçmiş üyelerle bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden 
Uğurlu,Oda ve Şube çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yeni hizmet ve eğitim merkezinin sağlayacağı 
olanakların Şube çalışmalarının olumlu yansıyacağını ve etkinlik sayısının artacağını ifade eden 
Uğurlu, üyelere Şube çalışmalarına daha fazla katkı ve katılım sağlama çağrısı yaptı. 

Açılış konuşmasının ardından plaket törenine geçildi. Meslekte 60 yılını ve 50 yılını tamamlayan 
üyelere plaketleri Şebnem Seçkin Uğurlu, meslekte 40 yılını tamamlayan üyelere plaketleri ise EMO 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Saymanı Z. Feryal Gezer tarafından verilirken, meslekte 25 yılını ta-
mamlayan üyelere ise plaketleri EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Yazmanı Hacer Şekerci tarafından 
takdim edildi. 

Açılış konuşmaları ve plaket töreninin ardından üyelerimiz gecenin kalan kısmında Son Dakika 
Band`ın ezgileri eşliğinde yılın yorgunluğunu attılar.

EMO 64. Kuruluş Yıldönümü Yemeği              8 Aralık 2018
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Şubemizin Kadın Mühendisler 
Komisyonu tarafından yönetmen Nadine 
Labaki’nın Karamel adlı filminin gösteri-
mi için bir etkinlik düzenlendi. 

Etkinlikte; EMO İzmir Şubesi’nin ka-
dın üyeleri Beyrut’ta yaşayan beş kadının 
hikayesini anlatan Karamel adlı filmi iz-
ledi. Lübnan ve Fransa ortak yapımı olan 
ve orijinal dili Arapça olan film Tükçe 
altyazılı olarak sunuldu. Film, Beyrut’un 
farklı kesimlerde yaşayan ve farklı kuşaklardan kadınların paylaşımlarını işliyor. Birbirinden çok farklı 
hayatları olan ve Ortadoğu’nun en problemli kentlerinden birinden yaşayan kadınların dostluklarının 
anlatıldığı filmin izlenmesinin ardından, katılımcılar film üzerine bir söyleşi de gerçekleştirdi.

Film Gösterimi                     22 Aralık 2018

Üyelerimize ve ailelerine yönelik ola-
rak Tire‘de bahar kahvaltısı düzenlendi. 
Tire‘ye bağlı Akçaşehir Köyü‘nde 130 
kişinin katılımıyla gerçekleşen bahar 
kahvaltısının ardından rehber eşliğinde 
Tire`nin tarihi ve turistik yerleri gezildi. 

Gezinin ilk durağı pekçok farklı ese-
re sahip arkeoloji ve etnografya olarak 
iki bölümden oluşan Tire Kent Müzesi 
oldu. Ardından Müzenin yanındaki Alay 
Parkı‘nda da üyelerimiz ve aileleri Tire‘ye özgü 510 yıllık geçmişe sahip karambol oyununu izleme 
fırsatı buldular. 

Tire‘nin tarihi mekanlarından İbni Melek Türbesi ve 1349 yılında yapılmış Süleyman Şah türbesi 
ve çini panolar, ahşap süsleme örneklerinin görülebileceği Yeşil İmaret Camii ziyaret edildikten 
sonra ilçenin görülmeye değer yerlerinden Tahtakale bölgesindeki tarihi bedesten ve yapılar gezildi. 

Katılımcılar, Tahtakale bölgesindeki bakır işleme atölyeleri, kendir pazarı, keçe imalathaneleri, 
halı ve kilim mağazalarını ilgiyle incelediler.

Bahar kahvaltısı ve sonrasında düzenlenen Tire turu ile tamamlanan etkinliğin ardından üyele-
rimiz ve aileleri benzer etkinliklerin artması dileğinde bulundular.

Kahvaltı Buluşması            7 Nisan 2019
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Şubemizin, EMO’nun kuruluş yıldönümünde düzenlediği törenle; meslekte 25, 40 ve 50’inci yıl-
larını geride bırakan üyelere başarı plaketleri verildi. Dönem arkadaşlarını 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 töreninde konuşan EMO İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, ilk genel kurulunun 26 Aralık 1954 tarihinde 
düzenlendiği anımsatarak, 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 Uğurlu, Oda çalışmalarına katkı veren üyelere teşekkür etti. 

EMO İzmir Şubesi’nin 32. Çalışma Dönemi’ni tamamlamak üzere olduğuna işaret ederek konuş-
masını sürdüren Uğurlu, dönem içindeki en önemli 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 dü-
zenlenebildiğini vurgulayan Uğurlu, EMO İzmir Şubesi’nin ülke genelindeki üyelere eğitim hizmet 
sunarak, bu alanda öncü olmasından gurur duyduklarını ifade etti. Eğitim merkezi kapsamındaki, 
yüksek gerilim laboratuvarın eksiklerinin giderilmesi için sürdürülen çalışmaları vurgulayan Uğurlu, 
MİSEM eğitimlerinin uygulamalı hale getirileceğini kaydetti. Yüksek gerilim laboratuvarının MİSEM 
eğitimlerinde kullanılmaya başlandığını belirten Uğurlu, otomasyon eğitimleri için PLC laboratuvarı 
kurulmasına yönelik çalışmaların da sürdürüldüğünü kaydetti. EMO İzmir Şubesi Hizmet ve Eğitim 
Merkezi’nin bağışlar ve üyelerin katkılarıyla bu noktaya getirildiğine dikkat çeken Uğurlu, binanın 
üst katında yer alacak olan konferans salonun da tamamlanabilmesi için bağış ve katkıların sürdü-
rülmesi çağrısında bulundu. 

Etkinlikte meslekte 25, 40 ve 50’inci yıllarını tamamlayan meslektaşlara, başarı plaketlerini 
verileceğini hatırlatan Uğurlu, plaket töreni katılım sağlayan üyelere mesleğe, ülke kalkınmasına 
ve Oda çalışmalarına olan katkılarından dolayı teşekkür etti.  

Şebnem Seçkin Uğurlu’nun açılış konuşmasının ardından plaketlerin takdim edildiği törene ge-
çildi. Meslekte 50. yılını tamamlayan üyelere plaketleri Şebnem Seçkin Uğurlu tarafından verilirken, 
40. yıl plaketleri EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. Avni Gündüz ve Sayman Z. 
Feryal Gezer, 25. yıl başarı plaketleri EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gülefer Mete tarafından 
verildi. 

Plaket törenin ardından düzenlenen kokteylde ise EMO üyeleri, uzun zamandır göremedikleri 
sınıf arkadaşlarıyla sohbet etme şansı da yakaladılar.  

Plaket Töreni             25 Aralık 2019
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi Türk Halk Müziği Korosu 
çalışmalarına; 25 Eylül 2019 tarihinde 
gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı. 
İlk toplantının ardından 3 Ekim 2019 ta-
rihinde ise 30 yakın EMO üyesinin katılı-
mıyla koro çalışmaları başlatıldı. 

EMO İzmir Şubesi Türk Halk Müziği 
Korosu çalışmalarına Ege Üniversitesi 
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Ekim yönetiminde başladı. Koro çalışmalarında yer almak isteyen üye-
lerimizin katılımıyla 25 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantı, EMO İzmir Şubesi Hizmet ve 
Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Koro çalışmalarının nasıl yürütüleceğine ilişkin temel bilgilerin 
verildiği toplantıda, gönüllülerin çalışmalardan beklentilerin de değerlendirildi. Türk Halk Müziği 
Koro çalışmalarına her Perşembe günü saat 19:00’da yapılması benimsendi. İlk toplantının ardından 
3 Ekim 2019 tarihinde ilk koro çalışması 30’a yakın EMO üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarında gönüllü EMO üyelerinin ve yakınlarının katılımıyla ülke-
mizin değişik yörelerinden derlenen türküler seslendiriliyor.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi Kültür Sanat Komisyonu’nun 
çalışmaları kapsamında kurulan Tiyatro 
Atölyesi provalarını sürdürüyor. “Eysi 
Disi” adında bir tiyatro grubu kuran atöl-
ye katılımcılarının, önümüzdeki aylarda 
ilk seyircili oyunlarında sahne almaları 
bekleniyor.

EMO İzmir Şubesi Kültür Sanat 
Komisyonu`nun aldığı kararla Temmuz 
2019`da kurulan Tiyatro Atölyesi, “doğaçlama” temelli çalışmalarını sürdürmektedir. Her Salı akşa-
mı, EMO İzmir Şubesi Hizmet ve Eğitim Merkezi`nde bir araya gelen atölye katılımcıları, provalarını 
üyemiz Uğurcan Cengiz`in eğitmenliğinde sürdürüyor. Toplamda 27 kişinin yer aldığı atölye çalışma-
larına 23 EMO üyesi katılım sağlıyor. Ağustos ayında tiyatro grubunun adı Eysi Disi olarak belirlendi. 

Eysi Disi, 10 Ekim 2019 tarihinde seyircili prova yaparak, ilk sahne deneyimini yaşadı. Halen 
çalışmalarını sürdüren Eysi Disi`nin seyircili oyunu da sahne alacaktır.

Türk Halk Müziği Korosu Çalışmaları

Tiyatro Atölyesi
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi, sosyal ve kültürel faa-
liyetler kapsamında “Yoga Tanıtım ve 
Uygulama” etkinliği gerçekleştirdi. 
Etkinlikte buluşan EMO üyeleri, günün 
stresini yoga yaparak attı.

EMO İzmir Şubesi Eğitim ve Hizmet 
Merkezi`nde 16 Ocak 2020 tarihinde ger-
çekleştirilen etkinlik, Elektrik Elektronik 
Mühendisi ve Yoga Eğitmeni Öznur 
İnce`nin yönetimde düzenlendi. Akşam 
iş çıkışı rahat kıyafetlerle etkinliğe katı-
lan 20`ye yakın EMO üyesi yogaya ilişkin temel bilgilerin verildiği etkinliğe katılarak, günün stresini 
attılar. Yoga eğitimleri, etkinliği katılan üyelerin önerileri doğrultusunda, her Perşembe akşamı 
gerçekleştirilmektedir.

Yoga

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi Kitap ve Film Kulübü çalış-
malarına 22 Ocak 2020 tarihinde gerçek-
leştirldiği tanışma ve bilgilendirme top-
lantısıyla başladı. Toplantıda; Yönetim 
Kurulu üyesi Egemen Akkuş, oluşturulan 
Kitap ve Film Kulübüne ilişkin bilgi ver-
di. Her ayın son Pazartesi günü biraraya 
gelecek Kitap ve Film Kulübü üyeleri o ay 
için belirlenen kitabı tartışarak değerlen-
direcekler.

Kitap ve Film Kulübü


