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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Şebnem Seçkin Uğurlu
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Şubemizin Hizmet ve Eğitim Merkezi’ni Dünya Emekçi Kadınlar Günü olan 8 Mart’a 
düzenlediğimiz törenle hizmete açtık. Şubemizin kuruluşunun 50. yılında, 8 Mart’ta 
dayanışma simgesi bir yapının açışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 

Mesleğin kamu yararına geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütürken karşı karşıya 
kaldığımız fi ziksel mekan sıkıntılarını aşmaya yönelik olarak üyelerimizin önerileri ve 
katkılarıyla başlatılan projede önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık. Binamızın ikinci 
katında yer alan konferans salonu ve bodrum katında yer alan laboratuvarları tamamlamak 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ve Odamızın içinden geçtiği zor ekonomik 
koşullar altında inşa ettiğimiz merkezimizde, ofi s alanlarının yanı sıra biri 80 kişilik olmak 
üzere iki eğitim salonumuzu da kullanmaya başladık. Mühendisliği ve meslek içi eğitimi 
geliştirme hedefi yle yaşama geçirmeye çalıştığımız projenin bütünüyle tamamlanmasının 
ardından ülke kalkınmasına, üretim ekonomisine ve teknoloji geliştirmeye önemli katkılar 
sağlayacağımıza inanıyoruz. Odamızın ve meslektaşlarımızın bilgi birikimini, genç 
meslektaşlarımıza aktarılmasında köprü olmasını hedefl ediğimiz merkezimizi, üyelerimizin 
katkılarıyla yüksek gerilim ve elektronik laboratuvarlarıyla donatacağız. Bu laboratuvarda 
yer alacak trafo, yüksek gerilim hücreleri, panolar, elektronik sistemler, otomasyon ve 
PLC cihazlarıyla bugüne kadar ağırlıklı olarak teorik olarak sürdürülen meslek içi eğitim 
çalışmalarını uygulamalı hale getirmeyi amaçlıyoruz. 

Ülke genelindeki EMO üyesi meslektaşlarımıza da hizmet edecek olan merkezimiz, Oda 
çalışmalarının geliştirilmesi açısından bir dönüm noktası oluşturacaktır. Proje, ağırlıklı 
olarak Şubemizin 50 yıllık birikimi olan Konak ve Bornova’daki üç taşınmazın satışıyla 
fi nanse edilmiştir. Merkezimizin inşa edilmesinde 1968 yılından bu yana Şube çalışmalarına 
katılan tüm meslektaşlarımızın katkısı olmasıyla birlikte, projeye ilişkin ilk somut adım 
Ashan’daki fi ziksel koşularının yetersizliğinin tespit edilmesi üzerine 25 Kasım 2011 
tarihinde Bornova’daki taşınmazın satın alınmasıyla atılmıştır. EMO İzmir Şubesi 28. Dönem 
Yönetim Kurulu’nun attığı ilk adımları, zemin etüdü yapılması, mimari ve statik projenin 
hazırlanması gibi çalışmalar takip etti. Projenin tasarım döneminden yapım işlerinin bugüne 
kadar olan çalışmaları, Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi Yapım ve İhale Komisyonu eliyle 
yürütülmüştür. Yapının, gereksinimleri tam olarak karşılayabilmesi için üyelerin katılımıyla 
proje çalışmaları gerçekleştirildi. Proje çalışmalarının olgunlaşması üzerine Mayıs 2014’de 
Bornova Belediyesi’ne ruhsat başvurusu yapıldı. Merkezimizin temeli ise Haziran 2016’da 
Şubemizin 48. kuruluş yıldönümünde düzenlenen törenle atıldı. Şubemizin kuruluşunun 
50’incı yıllında ise Hizmet ve Eğitim Merkezimizi törenle açtık. 

Projemiz bu aşamaya başta üyelerimiz olmak üzere çok sayıda kişi, kurum ve kuruluşun 
maddi ve ayni yardımlarıyla, ulaşmıştır. Konferans salonun yer aldığı ikinci katı ve 
uygulamalı eğitim olanağı sağlayacak bodrum katındaki imalatların tamamlanması için 
üyelerimizin katkılarını almaya devam ediyoruz. Merkezin hedefl enen işlevi yerine getirmesi 
için komisyonumuz tarafından belirlenen güncel gereksinim listesine ilişkin Şubemizden bilgi 
alabilirsiniz. Üyelerimizin ayni ve maddi katkılarıyla tamamlanacak olan Hizmet ve Eğitim 
Merkezi’nin örgütümüzün çalışmalarına ivme kazandıracağı inancıyla, Şubemizin 28-32 
arasındaki dönemlerde sorumluluk üstelenen meslektaşlarımız başta olmak üzere, emeği 
geçen tüm üyelerimize, destekçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 
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