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1-ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE ATANMA NEDENİ ? 

a-Güzelyalı Eshot Atölyesi taşınmasında başgösteren aksaklıkların giderilmesi ve taşımanın 

sağlanması. 

b-Basmahane Eshot Garajının boşaltılmasında baş gösteren aksaklıkların giderilmesi ve taşınmanın 

sağlanması. 

c-Eshot Havagazı garajının taşınmasında baş gösteren aksaklıkların giderilmesi ve taşınması. 

d- Eshot Karşıyaka Atakent garajının taşınmasında baş gösteren aksaklıkların giderilmesi ve taşınması. 

e-Eshot ve Büyükşehir Belediyesine ait küçük bakım ve onarım tesislerinin tek çatı altında toplanması. 

f-Eshot Genel Müdürlüğünün kalıcı bir tesise kavuşturulması. 

 

2-ESOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN HİZMETLER 

a) Güzelyalı Eshot Atölyesi ve garajın taşınmasında başgösteren aksaklıkların giderilmesi ve 

taşımanın sağlanması. 1997 yılı içinde üç ay gibi kısa bir sürede. Atöyle bölümü Eshot Gediz 

Genel Bakım ve Onarım tesisine taşındı.Garaj bölümü İnciraltında tesis edilen yeni ve kalıçı 

tesis yapılarak taşındı. Güzelyalı bölgesinde ses,görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.Bu alana 

kültür tesisinin yapılmasının önü açıldı.  

b) Basmahane Eshot Garajının boşaltılmasında baş gösteren aksaklıkların giderilmesi ve 

taşınmanın sağlanması. 1997 yılı içinde bir ay gibi kısa bir sürede . Garaj Buca Gediz 
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tesislerine taşındı ve bu alanın Dünya Ticaret Merkezi yapılmak üzere boşaltıldı. Ancak 

İzmir”in gelişmesini istemeyen çevrelerin başlattığı ve hukukun da alet olduğu bir süreç halan 

devam etmektedir.  

c) ESHOT Havagazı garajının taşınmasında baş gösteren aksaklıkların giderilmesi ve taşınması.  

1997 yılı içinde bir ay gibi kısa bir sürede . Garaj Buca Gediz tesislerine taşındı. 

d)Eshot Karşıyaka Atakent garajının taşınmasında baş gösteren aksaklıkların giderilmesi ve 

taşınması. 1997 yılı içinde  dört ay gibi kısa bir sürede Karşıyaka organize sanayi yanında 

bulunan ESHOT ait arazi üzerinde yeni bir tesis yapılarak taşınmıştır. 

e) Eshot ve Büyükşehir Belediyesine ait küçük bakım ve onarım tesislerinin tek çatı altında 

toplanması. 1997 yılı içinde  dört ay gibi kısa bir sürede ESHOT ve Büyükşehir Belediyesine ait 

küçük bakım ve onarım tesislerinin tek çatı altında toplanması. Buca Gediz Bakım onarım 

tesisleri tamamlanarak 30 küçük büyük atölye taşındı. Kaynak ve zaman kayıplarının asgariye 

inmesi sağlandı.  

f) Eshot Genel Müdürlüğünün kalıcı bir tesise kavuşturulması. 1997 yılı içinde  dört ay gibi kısa 

bir sürede ESHOT ve Büyükşehir Belediyesine ilgili birimler bir çatı altında toplandı.(İzmir 

Büyükşehir Bakım Onarım Birimleri, İZULAŞ) kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı 

sağlanmıştır.  
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