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emo izmir şubesi yeni hizmet ve eğitim merkezi

Elektrik, elektronik, kontrol, biyomedikal mühendislerinin meslek örgütü Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 
yaklaşık 700 mühendisin katılımıyla 1954 yılında Ankara’da kuruldu. Üye sayısındaki artış ve daha sağlıklı 
çalışmalar yapabilmek amacıyla ülke genelinde şubeler oluşturulması benimsendi. 

1968 yılında gerçekleştirilen EMO 14. Olağan Genel Kurulu’nda bölgedeki çalışmaların İzmir’de kurulacak 
şube kapsamında yürütülmesine ilişkin olarak verilen bir önerge sonucu 8 Haziran 1968 Cumartesi günü 
Yüksek Mühendisler Birliği İzmir Şubesi Salonu’nda toplanan EMO İzmir Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu ile 
şubeleşme çalışmaları başlamış oldu. 

Genel Kurul’un ardından seçilen EMO İzmir Şubesi 1. Dönem Yönetim Kurulu, ilk iş olarak Ekim 1968’de 
Alsancak’ta bir daire kiralayarak, çalışmalarına başladı. Üyelerin destekleriyle kiralanan bu dairenin 
mobilyaları ve ofi s malzemeleri yine üyelerin desteğiyle satın alındı. 

Şube kuruluşunu izleyen yıllarda bir yandan mesleki ve teknik çalışmalar sürdürülürken bir yandan da daha 
çok üyeye hizmet götürebilmek için adımlar atıldı. İzmir’de yürütülen faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 
Alsancak Plevne Bulvarı’nda 1972 yılında bir daire satın alınarak, fi ziki mekan gereksinimi uzun yıllar hizmet 
verecek şekilde giderildi. 
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Çalışma ofi si olarak kullanılan ve ilerleyen yıllarda eğitim merkezine dönüşen bu mekan, yeni 
hizmet ve eğitim merkezi inşaatının temelinin atılması için de en önemli maddi kaynaklardan birini 
oluşturdu. İlerleyen yıllarda artan meslek içi eğitim gereksinimine paralel olarak, daha geniş fi ziki 
mekana sahip olan Çankaya Ashan’daki gayrimenkul 1993 yılında satın alınarak, EMO üyelerine 
gerek ofi s gerek lokal hizmeti sunuldu. 

Zaman içerisinde artan gereksinimler ve hizmet içi eğitim çalışmalarının yoğunlaşmasıyla Ashan’daki 
fi ziki koşulların yetersiz kalması üzerine, EMO İzmir Şubesi 28. Dönem çalışmaları kapsamında 25 
Kasım 2011 tarihinde Bornova Ağaçlıyol’da yer alan taşınmaz satın alınarak, Yeni Hizmet ve Eğitim 
Merkezi için ilk adım atıldı.

Yapım çalışmaları belirli bir aşamaya gelen merkezin tamamlanabilmesi için üye desteği ve katkısı 
önem kazanmaktadır.

Kuruluşundan bu yana aynı heyecan ve kamucu anlayışla hem üyelerine hem de topluma karşı 
sorumluluğunu yerine getiren EMO İzmir Şubesi, günümüzde de üyelerinden aldığı destekle bu 
sorumluluğu ileriye taşıma gayretindedir.
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Üyelerine ve topluma daha iyi hizmet sunabilmek için Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’nin 
yeni hizmet ve eğitim merkezi olarak kullanacağı binanın yapım çalışmalarına 2016 yılında başlandı. 
Üyelerin mesleki gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra ülkemizdeki mühendislik hizmetlerin kalitesinin 
geliştirilmesine yönelik bir merkez olacak şekilde planlanan binada, konferans salonu, derslikler ve 
laboratuarlar da yer alacak. Üyelerin artan hizmet içi eğitim gereksinimlerini karşılayacak olan merkez 
bünyesinde yer alacak konferans salonu, derslikler ve laboratuarlar tüm EMO üyelerine hizmet verecek.
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İzmir Metrosu “Sanayi” durağı karşısında, TEİAŞ III. İletim Grup Müdürlüğü, TEDAŞ İzmir 
Koordinatörlüğü, GDZ Elektrik’in bulunduğu kampusun karşısında yer alacak yeni EMO İzmir 
Şubesi Hizmet ve Eğitim Merkezi’nin toplam iki bin metrekarelik kullanım alanı olacak.

Yeni hizmet ve eğitim merkezinin mimari projesi Mim. Necdet Ulema, mekanik projesi Mak.
Müh. Güniz Gacaner, statik projesi İnş. Müh. Necati Atıcı ve elektrik projesi Elk. Müh. Çiğdem 
Yılmaz tarafından yapıldı.
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Çalışma ofi slerinin yanı sıra binanın en üst katında çok amaçlı 250 kişilik bir konferans salonu yer alacak. 
Ayrıca binanın zemin katında hizmet içi eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere 80 kişilik bir konferans 
salonu ve bir adet derslik yer alacak. Yapıda ayrıca yüksek gerilim tesisinde yer alan elemanların 
bulunduğu bir laboratuar ile elektronik laboratuar da yer alacaktır. Bu laboratuarlar ile trafo, çeşitli 
tiplerde yüksek gerilim hücreleri, panolar, gerekli elektronik sistemler, otomasyon ve PLC cihazlarıyla 
teorik eğitimler deneyimlerle geliştirilerek, üye ve öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlanacaktır.
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Gerektiğinde sergi alanlarının oluşturulabileceği mühendislik mesleğinin gelişimine önemli 
katkı sağlayacak merkezde eğitimlerin yanı sıra bilimsel ve teknik etkinliklere de ev sahipliği 
yapılabilecek. Yeni mekanların kullanılmasıyla EMO üyeleri için eğitim üssü haline gelecek olan 
merkez, İzmir’i bilim ve teknolojinin paylaşıldığı yeni bir ekosistemle tanıştıracaktır. Merkezde 
yer alacak konferans salonu, diğer disiplinlerdeki meslek mensupları ve emek örgütlerinin 
sempozyum, kongre, toplantı vb. etkinliklerini de arttıracaktır.
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Yapım Çalışmaları...

mayıs 
2014

ocak 
2016

Proje çalışmalarının tamamlanarak 
Bornova Belediyesi’ne ruhsat için 
başvuruldu. Hazırlanan projeye ruhsat 
verilmesiyle statik, mimari, mekanik, 
elektrik projeleri için keşif ve şartname 
hazırlıkları tamamlandı. 

Mülkiyeti Oda tüzel kişiliğine ait olan 
taşınmaz için EMO ve TMMOB nezdinde 
yapım işlerine ilişkin onaylar alındı. EMO 
Genel Merkezi tarafından oluşturulan 
İhale Komisyonu ihale dosyasını 
oluşturdu.Projenin temel üstü vizesi 
alımına kadar gerekli olan bölümler için 
ihale gerçekleştirildi.

mayıs 
2016

Bornova Belediyesi tarafından Yapıyeri 
Kullanım ve Kot Krokisi revizyonunun 
onaylanmasıyla temel ve bodrum 
kat imalatları için yükleniciye iş başı 
yaptırıldı. 
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kasım 
2016

İnşaat çalışmalarının ikinci etabı için 
ihale gerçekleştirildi. İhale sonunda 
bodrum ve üç buçuk kat halinde 
toplam 1.467 metre kare betonarme 
karkas inşaatı ile dış ve iç duvarların 
yapımını gerçekleştirecek yüklenici 
firma belirlendi.

ocak 
2017

Yüklenici firmayla yapılan 
sözleşme kapsamında imalatlara 
başlanması sağlandı. Çalışmalar 
kapsamında kolon ve betonarme 
perde betonları dökülerek, kiriş 
ve döşeme kalıplarına döküldü. 
Betonarmenin bitirilmesinin 
ardından dış ve iç duvarların yapımı 
da tamamlandı.
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Şube ve Oda çalışmaları açısından yeni bir dönüm noktası oluşturacak merkezin yapımı, Alsancak ve 
Bornova’daki Oda taşınmazlarının satışı ile sürdürülmekte olup üyelerimizin ayni ve nakdi destekleriyle 
tamamlanacaktır. Proje çalışmalarını yürüten komisyonda görev alan meslektaşlarımızın emeği ile 
şekillenen merkez, mali olarak en çok kaynağa gerek duyulan ince işlerin bitirilmesi aşamasına doğru 
ilerlemektedir. 

Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi’nin yapımına, laboratuar ve donanım eksiklerinin giderilmesine katkı 
sağlayan üyelerimizin, kurum, kuruluş ve kişilerin isimlerine, merkezin ilgili alanlarında yer verilecektir. 

Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi Desteklerimizle 
Yükseliyor
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Nasıl Bağışta Bulunabilirim?

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ana Yönetmeliği’nin “Odanın Gelir Kaynakları” başlıklı 
maddesinde gelir kalemleri olarak “odaya bağış ve yardımlar” da yer almaktadır. Ana Yönetmelik 
hükümleri kapsamında alınan bağışlar için bağışçılara “gelir makbuzu” kesilecektir. 

Aşağıda verilen hesap bilgilerine havale ve EFT yöntemlerini kullanarak veya Şubemize 
başvurarak kredi kartı ile bağışta bulunanlara makbuzları teslim edilecektir. Ayni olarak yani mal 
veya hizmet olarak yapılan bağışlar ise komisyonumuz tarafından tutanakla tespit edilecektir. 
Söz konusu bağış kampanyası için aşağıda bilgileri bulunan hesap numarası kullanıma açılmıştır. 

Bu kampanya çerçevesinde kabul edilen ayni ve nakdi yardımlar yalnızca Yeni Hizmet ve Eğitim 
Merkezi kapsamındaki çalışmalarda kullanılacaktır.

Oda gereksinimleri için yapılan yeni hizmet ve eğitim merkezi sizlerin katkıları ile büyüyecektir.

Banka Hesap Bilgileri 

Banka Adı: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Hesap Adı: Elektrik Mühendisleri Odası

IBAN No: TR86 0006 7010 0000 0050 6926 90



Geleceği Birlikte Kuruyoruz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 
Tel : 0232 489 34 35 • Faks : 0232 445 49 49 • e-posta : izmir@emo.org.tr •  www.izmir.emo.org.tr
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