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> emo yeni hizmet ve eğitim merkezi

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi Yeni Hizmet ve Eğitim 
Merkezi yapım projesi kapsamında 
çelik çatı makas imalatının kabulü 
gerçekleştirildi. Kabul işlemleri-
nin ardından EMO Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Yeşil ve EMO Antalya 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhan Metin`in de aralarında bulun-
duğu heyet, projeye ilişkin binada 
incelemelerde bulundu. Proje kap-
samında öncelikle çatı ve dış cep-
heye ilişkin imalatların bitirilmesi 
hedefleniyor.

EMO İzmir Şubesi‘nin yeni hizmet 
ve eğitim merkezi olarak kullanacağı 
binanın yapım çalışmaları kapsamın-
da 4 Ağustos 2017 tarihinde çelik çatı 
makas imalatının kabulü gerçekleşti-
rildi. Kabulde çelik çatı projesi muellifi, 
yapı denetim firmasının yetkilisi, EMO 
Fenni Kabul Heyeti üyeleri Mehmet 
Güzel, Cevat Şahin, Mustafa Serdar 
Çınarlı ile EMO İnşaat İşleri Teknik 
Danışmanı Hüseyin Faik Güngör yer 
aldı. 

Kabul işlemleri kapsamında ger-
çekleştirilen incelemelerin tamamlan-
masıyla önümüzdeki günlerde kenet 
çatı kaplaması, teras ve balkonlar için 
izolasyon işlerine başlanacağı bildiril-

di. Teras ve balkon su ve ısı yalıtımı 
için gerekli işlemlerin tamamlanma-
sının ardından ise dış cephenin man-
tolama ve fibercement kaplamasının 
yapılmasına geçilecek. Dış cephenin 
alüminyum ve cam kaplamasının 
yağmur mevsimi başlamadan bitiri-
lerek, su yalıtımına ilişkin önlemlerin 
tamamlanması hedefleniyor.

Kabul heyetinin incelemelerin 
ardından, EMO Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Yeşil ve EMO Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Metin, 
Yapım ve İhale Komisyonu Üyeleri 
Sedat Gülşen ve Özcan Uğurlu da bi-
nada incelemelerde bulunarak, inşaat 
çalışmalarına ve projeye ilişkin değer-
lendirmeler gerçekleştirdiler. 

Üyelerin mesleki gelişimine kat-

kı sağlamanın yanı sıra ülkemizdeki 
mühendislik hizmetlerin kalitesinin 
uluslararası standartlar ölçüsüne çeki-
lebilmesine yönelik olarak planlanan 
binada, konferans salonu, derslikler ve 
laboratuarlar da yer alacak. Üyelerinin 
artan hizmet içi eğitim gereksinim-
lerini de karşılayacak olan merkez 
bünyesinde yer alacak konferans sa-
lonu, derslikler ve laboratuarlar ülke 
çapındaki tüm EMO üyelerine hizmet 
verecek.

Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi Çalışmaları Sürüyor

Oda gereksinimleri için yapılan Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi 
sizlerin katkıları ile büyüyecektir.
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