
haber

     Þubemizin 7. Olaðan Genel Kurulu 19.01.2008 
tarihinde çoðunluksuz olarak Ticaret Odasý Tiyatro 
Salonunda gerçekleþtirildi.  Saat 14:00 'da Þube 
Baþkanýmýz Erhan KUTLU'nun açýlýþ konuþmasýyla 
baþlayan Genel Kurulumuz Divanýn oluþturulmasýyla 
devam etti.  Divan Baþkanlýðýna Ali Ýhsan KARA- 
MANLI, Baþkan Vekilliðine Özcan TÜRKBAY, Yaz-
manlýklara Nihal KARA ve Tuncer UZ oy birliði ile 
seçildi.
 
      Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn 
ardýndan Þube Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Erhan 
KUTLU konuþmasýný genel kurula sundu.  

    Hepinizi yönetim kurulumuz ve þahsým adýna sevgi, 
saygý ve dostlukla selamlarým. 
     7. Dönem yönetim kurulu olarak çalýþma dönemi- 
mizi tamlamýþ bulunuyoruz.

Deðerli arkadaþlar

ÞUBEMÝZÝN 7. OLAÐAN GENEL KURULU YAPILDI

     Þube Yönetim kurulumuz çalýþma dönemi içinde; 
meslek ve meslektaþlarýmýzýn sorunlarýnýn yaný sýra, 
ülkemize, kentimize, toplumumuza ve çevreye karþý 
sorumluluklarýmýzýn da bilinciyle mesleðimizin 
evrensel, meslektaþlarýmýzýn kiþisel ve Odamýzýn 
örgütsel birikimlerini hayatýmýzýn ve çalýþmalarýmýzýn 
içine katmayý, geleceðin þekillendirilmesinde yer 
almayý, birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte 
yönetme anlayýþýyla çalýþmalarýný sürdürmüþtür. 
   Bu anlayýþ emekten ve halktan yanadýr, anti- 
emperyalisttir, özelleþtirmelere, nükleer çetelere, 
savaþlara, þeriat özlemcilerine ve ýrkçý politikalara, her 
türlü terör ve þiddete karþýdýr. Örgütsel baðýmsýzlýðýný 
her koþulda korur, kararlarýný demokratik merke- 
ziyetçi yöntemlerle alýr, bir yandan meslek alanlarý 
üzerinden ülke gerçeklerini sorgularken, öte yandan 
mesleki denetimin ön koþulu olan üyelerinin mesleki 
bilgilerinin geliþtirilmesine yönelik çalýþmalarý da ön 
planda tutar. Üye sorunlarýnýn toplum sorunlarýndan 
ayrý tutulamayacaðýný her çalýþmanýn eksenine koyar. 
Bilim ve teknoloji temelinde sanayileþen, demokratik, 
tam baðýmsýz, aydýnlýk bir Türkiye özlemindedir. Oda
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çalýþma ilkeleri yol haritamýzdýr. Bu kapsamda 
faaliyetlerimiz þubemizde ve baðlý bulunan üç 
temsilciliðimizde çalýþma programýmýz doðrultusunda 
hayata geçirilmeye çalýþýlmýþtýr.

  Þube çalýþmalarýmýz bülten, telefon mesajý, 
elektronik posta ve þubemiz web sitesinden siz deðerli 
üyelerimize sürekli olarak duyurmaya çalýþtýk. Ayrýca 
yapýlan hizmetlerin daha hýzlý ve verimli olabilmesi 
amacýyla þubemize dönem içinde dört adet binek aracý 
satýn aldýk. Bu bilgileri birazdan sizlere sunacaðýz.

  Küreselleþme sürecinde emek yoðun tekno- 
lojilerden ileri teknoloji uygulamalarýna geçiþ 
çabalarý, yoðun bir þekilde ulusal sanayi ve 
ekonomimizi her boyutu ile etkilemektedir. Küre- 
selleþme sürecindeki pazar þartlarý, bu ortamda geli- 
þen, sürekli deðiþim gösteren müþteri talepleri, 
mühendislik uygulamalarýný, tasarýmdan üretime, 
satýþtan kullanýma, geliþkin iliþki ve iletiþim 
ortamýnda, esnek, doðru çok yönlü hareket edebilme 
zorunluluðu ile karþý karþýya býrakmýþtýr. Tüm bu ifade 
edilenlerin gerçekleþebilmesi artýk günümüzde iyi 
organize olmuþ bir mühendislik sürecinin varlýðý ile 
mümkün olabilmektedir. Bu oluþumlarý saðla- 
yabilmek için biz mühendislerin mesleki bilgi ve 
birikimlerimizi sürekli geliþtirmeye, eðitimin yaþam 
boyu bir süreç olduðu düþüncesi ile çalýþmalarýmýzý 
ileriye götürmeye mecburuz. Meslektaþlarýmýz yaný 
sýra genç öðrenci arkadaþlarýmýzýn bilgi ve bece- 
rilerinin geliþtirilmesi için çeþitli eðitim, konferans, 
seminer, sohbet toplantýlarýnýn yaný sýra teknik, sosyal, 
kültürel geziler düzenledik. Bildiðiniz gibi, dönem 
içinde yeni hizmet binamýza taþýndýk. Ýki eðitim 
salonu, bilgisayar laboratuarý ve kütüphanesi ile 
meslektaþlarýmýzýn, öðrenci üyelerimizin, gereksinim 
duyan her kurum ve kiþinin kullandýðý eðitim 
merkezimiz bulunmaktadýr. Meslektaþlarýmýzýn 
meslek içi eðitimlerinin daha da ileriye götürülmesi ve 
geliþtirilmesi amacýyla eski hizmet binamýzý da eðitim 
merkezi olarak yeniden düzenliyoruz. MÝE faaliyet- 
lerimize katký veren deðerli bilim insanlarýna ve 
meslektaþlarýmýza teþekkür ediyoruz.

Deðerli arkadaþlar

   Son yýllarda uygulanan ekonomik politikalarla 
ülkemiz küresel spekülatif sermayenin adeta bo- 
yunduruðu altýna sokulmuþtur. Borsaya 1.000 dolar 
olarak gelen para hiçbir katma deðer yaratmadan bir 
yýl sonra 1.470 dolar olarak geri dönmektedir.  Yüksek 
faiz + deðerli YTL. kýskacýyla halkýn sýrtýndan %47 
nema ile para kazanmaktadýr. Hal böyle iken ihracat 
patlamasý vb. söylemlerle pembe tablolar sunulmak- 
tadýr. 

Deðerli arkadaþlar

     Oysa ki ihracatýmýz tamamen ithalata baðýmlýdýr. 
Sanayi ürünlerinde ithal hammadde girdi oraný 2002 
yýlýnda %60.1 iken  2007 temmuzunda %73 e 
çýkmýþtýr. Son bir yýlda 154 milyarlýk ithalatýn 112.5 
milyar dolarlýk bölümü hammaddeye ödenmiþtir. Yani 
ihracatýmýz daha hýzlý bir þekilde artan ithalatla 
sürdürülmektedir. Sanayide üretimin teþvik edil- 
memesi sonucunda özellikle ara malý ve yatýrým malý 
üreten sektörler taþeronlaþmaya yönelmekte, aðýrlýkla 
fason üretimle ayakta kalmaya çalýþmaktadýrlar. 
Hiçbir denetime tabi olmadan Uzak Doðudan sanayi 
mallarý pazara girmekte ve KOBÝ niteliðindeki 
iþletmelere aðýr darbe vurmaktadýr. Durum böyle iken 
Sayýn Baþbakanýmýz "Borç yiðidin kamçýsýdýr" diye- 
rek, borçlanmayý meþrulaþtýrmaktadýr. Oysa, borçlu 
biz, yiðit biz, ama kamçýyý da yiyen biziz. 

Deðerli meslektaþlarým

    Odamýz özelleþtirme uygulamalarýnýn temel he- 
defini, ülkemizin kendi kaynaklarýný kullanma, 
geleceðini planlama ve ekonomisini yönlendirme 
iþlevlerinden arýndýrýlmasý olarak yorumlamaktadýr. 
Özelleþtirme uygulamalarý ile bir yandan saðlýk, 
sosyal güvenlik gibi alanlar ticarete açýlarak devlet 
sosyal görevlerinden arýndýrýlýrken, diðer yandan da 
halkýmýzýn vergileri ile yaratýlan ve 84 yýllýk cum- 
huriyetimizin birikimi olan entegre endüstri tesis- 
lerimiz 2-3 yýllýk getirileri karþýlýðýnda pazar- 
lanmaktadýr.

  Bu geliþmeler sonucunda meslek uygulama 
alanlarýmýz gün geçtikçe daralmaktadýr. Bizlerin, sa-
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      85 yýldýr kurulmuþ bulunan Cumhuriyetimizle ba- 
rýþýk olmayan bir kesim var. Bu kesim ülkemizin 
bugünkü Cumhuriyet Sisteminin içinde özgürce ya- 
þarken, Osmanlý hayali kuruyor. Kurtuluþ savaþý 
verilen 1920 li yýllarýn acýlarýnýn hesabýný düþün- 
meyen, o dönem ülkemizi emperyalistlere peþkeþ 
çekenlerin kimler olduðunu çok iyi bilenler, Türkiye 
Cumhuriyeti’ nin demokratik yapýsýndan faydalanarak 
yaptýklarý rejim tartýþmalarýnýn bir tek þeye faydasý 
vardýr o da emperyalistlerin emelleridir. Emper- 
yalistlerin, ülkemiz insanlarýnýn dinsel, etnik ve 
siyasal farklýlýklarýný kaþýyarak birbirine düþman 
olmasýna fýrsat veren siyasal iktidar ve muhalefetin 
kimlere hizmet ettiklerini çok açýkça görmemiz 
gerekir.

     Ekonomiyi IMF'ye, dýþ politikayý ABD'ye, iç gü- 
venliði polislere teslim eden bu siyasal iktidara þeçim 
öncesi hemen hemen tüm kesimlerin karþý olmasýna 
raðmen AKP ne oldu da tekrar büyük çoðunlukla 
iktidar oldu. Ülkede yaþanan iþsizliði nasýl çözeceðini, 
hýzla yoksullaþan halkýn durumunun nasýl iyileþ- 
tirileceðini, eðitimde, saðlýkta ve sosyal güvenlikte 
yaþanan tahribatýn nasýl giderileceðini, tükenme 
noktasýna gelen tarýmýn nasýl ayaða kalkacaðýný hiçbir 
parti dile getirmemiþ her birinin aðzýndan : "IMF 
programýný en iyi ben yaparým, yürütürüm" sözleri 
çýkmýþtýr. IMF ve çok uluslu þirketlerle iliþkiler 
konusunda karnesi A olan AKP'nin tekrar iktidar 
olmasýndaki en büyük payýn bu olduðunu biliyoruz.

     Siyaset halktan ve halkýn örgütlü kesimlerinin 
katýlýmýndan uzaklaþtýrýldýðýnda, siyasetin içinin 
boþaltýlarak yozlaþmasý doðaldýr. Emekçilerin, 
kadýnlarýn, gençlerin, çiftçilerin, emeklilerin örgütlü 
sesleri siyasete yansýmadýðý sürece, siyaset bir avuç 
siyaset simsarýnýn tekelinde yozlaþarak çürüyecektir. 
Bu siyasal çürümenin engellenmesinin yegane yolu, 
toplumun örgütlenerek siyasallaþmasý, siyasetin de 

toplumsallaþmasýdýr. Ülkemizde 12 Eylül hukukunun 
yarattýðý baský, geniþ halk kesimlerini siyasetten 
uzaklaþtýrmýþ, emek ve meslek örgütlerinin, kýsaca 
demokrasi güçlerini siyasetin dýþýna itmiþtir. Siyasetin 
anti-demokratik yönelimleri ve uygulanan ekonomik 
politikalar halký, yoksulluk, iþsizlik, örgütsüzleþme ve 
giderek kutuplaþma süreçleriyle baþ baþa býrakmýþtýr. 
Siyasetin özgürlükçü bir ortamda deðil de e-muhtýra, 
e-bildirilerle yukarýdan aþaðýya doðru dizayn 
edilmeye çalýþýlmasý, siyasetin savaþ mantýðýna 
indirgenmesi, gerilimin artýrýlmasý seçim sonuçlarýna 
da önemli ölçüde tesir ettiðine inanýyoruz.

     12 Eylül hukukunun yarattýðý anti-demokratik se- 
çim ve siyasi partiler; yasalarýna karþý çýkmayan, 
sendikalaþma ve iþ yaþamýnda çalýþanlarýn yanýnda 
olmayan, ceza ve polis salahiyet kanunlarý ile adeta 
özgürlükleri kýsýtlayan, eþitsizlikleri çoðaltan bir 
yapýyla karþý karþýyayýz.  Ülkemizde sanki Ýslam 
dinine karþý bir duruþ varmýþ gibi, Türk-Ýslam sentezci 
politikalarla, türban, imam-hatiplerle, zorunlu din 
eðitimiyle 

    
   Diðer yandan ülkemizde linççi ve kendisi gibi 
düþünmeyen herkesi yok etmeyi meþru gören 
anlayýþlarla gericiliðin, þovenizmin ve faþizan 
düþüncelerin egemen kýlýnmaya çalýþýldýðý bir süreçten 
de geçmektedir. Ancak geleceðimizi karartmak 
isteyen, ülkemizi gericiliðin, faþizmin, tek tipliliðin ve 
korkunun hakim olduðu bir ülke haline getirmek 
isteyenlere izin vermeyeceðimiz bilinmelidir. 

     Öte yandan ülkenin geleceðini ilgilendiren yasal 
düzenlemeler tek bir partinin insiyatifinde kapalý 
kapýlar arkasýnda yürütülerek sonuçlandýrýlmaktadýr.  
Son çýkarýlan yasalar, yeni anayasa çalýþmalarý, 
yabancý mühendis çalýþtýrma, sosyal güvenlik vb. 
yasalar, yapýlan atamalarýn sonuçlarýný yaþayarak hep 
beraber göreceðiz.

   Bilindiði gibi modern toplumu oluþturan iþçi- 
iþveren- memur- köylü-iþsiz vb. farklý kesimlerin 
toplumsal yapý olarak uzlaþmasý kamusal alanda 
olmaktadýr. Bu açýdan bakýldýðýnda kamusal alanýn 
daraltýlmasý ve daðýtýlmasý toplumsal uzlaþmanýn

kendisine göre bir demokrasicilik oyunu 
oynayan bir iktidarla karþý karþýyayýz.

nayi katma deðeri içindeki ücretlerinin toplam 
içindeki payý son 10 yýl içinde %35.2 oranýnda azal- 
mýþtýr. Mühendislik ücretleri de geçim standartlarý 
endeksine göre son 10 yýl içinde %56.8 oranýnda 
düþmüþtür. Yani bir diðer deyiþle mühendisler katma 
deðerden daha az pay almaktadýrlar ve görece olarak 
10 yýl içinde yoksullaþmýþlardýr. 

Deðerli meslektaþlarým
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   Þimdi sizlere soruyorum: “bu sürecin dýþýnda 
kalabilmeyi baþaran var mý?” Ne birey olarak ne de 
toplum olarak bu sürecin dýþýnda kalabilmek, bu 
sürecin olumsuzluklarýndan etkilenmeden yaþaya- 
bilmek mümkün deðildir.

Deðerli arkadaþlar

daðýtýlmasý anlamýna gelmektedir ve ne yazýk ki 
yaþananlara ülkemizde bu olmuþtur.  Hiçbir kesim 
yaþadýklarýndan memnun deðil; gerici, baðýmlý ve 
çýkarcý siyasetler ülkemizi içte ve dýþta karanlýk 
duruma getirmiþtir. Günümüzde küresel emperyalist 
sermaye her alanda ve her fýrsatta insaný insanla 
savaþtýran kendine baðýmlý yaparak büyüyor ve 
geliþiyor. 

   Laikliðin, çaðdaþ bir toplumsal düzenin vazge- 
çilmez bir unsuru olduðu göz ardý edilmektedir. 
Ýnsanýmýz, 12 Eylül süreciyle birlikte neo-liberal 
politikalar ve Türk-Ýslam sentezinin getirdiði tutucu, 
muhafazakâr uygulamalarla karþý karþýya kalmýþtýr. 
Ýnsanýmýz, ya bu kýskacýn etkisiyle kendisine dayatýlan 
tüm olumsuzluklarý yaþamaya devam edecek ya da 
özgür, demokratik ve eþitlikçi bir Türkiye 'den yana 
taraf olarak güç birliði yapacaktýr.

Deðerli meslektaþlarým

     Ülkemizin halkýmýzýn mesleðimizin ve meslek-
taþlarýmýzýn içinde bulunduðu bu olumsuzluklarý aþ- 
mak, baþka bir Türkiye yaratmak mümkündür. Bunun 
için bu ülkeyi yönetenlerin her þeyden önce bütün bu 
olumsuz gidiþin nedeni olan küresel sermaye patentli 
politikalardan vazgeçmeli, yüzünü kendi halkýna 
çevirmelidir. Eksenine insanlarýn mutluluk ve refahýný 
sosyal devlet anlayýþýný oturtan bilim ve teknoloji 
politikalarýna dayalý bir sanayileþme ve kalkýnma planý 
uygulamaya konulmalýdýr. Böyle bir stratejide yerli 
yatýrýmcý özendirilmeli ve korunmalý katma deðeri 
yüksek ileri teknoloji isteyen alanlarda yapýlacak 
yatýrýmlar desteklenmeli, öz kaynaklarýmýza dayalý, 
kamu kesimi öncülüðünde, özel giriþimin dinamik 
katýlýmý, istihdam arttýrýcý, sanayileþme ve kalkýnma 
hedefine yönelik planlý toplumsal politikalarýn hayata 
geçirilmesi ile sorunlarýnýn çözülebileceðine inan- 
maktayýz.

    Yaþadýðýmýz bu olumsuz süreci sorgulamak zo- 
rundayýz. Eleþtirmek ve dur demek zorundayýz. Bu 
bizim insanlýk görevimizdir. Her alanda ülke 
sorunlarýna karþý duyarlý olmak ve üzerimize düþenleri 
yapmakla yükümlüyüz. Meslek alanlarýmýzda yaþa- 
dýðýmýz sorunlar da bu süreçlerin yarattýðý ülke 
sorunlarýnýn bir parçasýdýr ve ülke sorunlarýndan ba- 
ðýmsýz olarak düþünülemez. Mesleki Demokratik 
Kitle Örgütü olan odamýz; halkýn yararýna alter- 
natiflerini de sunarak doðrularý her zaman söylemeye 
devam edecektir.

   Gücümüzü sadece sizlerden alarak yaptýðýmýz 
çalýþmalarýmýzda katkýda bulunan tüm meslek- 
taþlarýmýza yönetim kurulumuz adýna teþekkür ederim. 
Hepinizin bildiði gibi üyelerimiz meslek temelinde bir 
araya gelmiþ, çok bileþenli, deðiþik sosyal, siyasal 
ekonomik konumlara sahip mühendislerden 
oluþmakla beraber, odamýz meslek, meslektaþ, ülke ve 
toplum çýkarlarýnýn korunmasý temelinde tüm 
üyelerimizin birlik ve beraberliðinden yanadýr. 
Þubemizin bu birlik ve beraberliði üyelerimiz arasýnda 
oluþturduðuna inanýyorum.
     
     MMO olarak, meslek ve uzmanlýk alanlarýmýzla 
ilgili geliþmeleri ve sorunlarýmýzý tartýþmaya açmak, 
ortaya çýkan görüþ ve önerileri yetkililere iletmek, 
kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla kongre, kurultay 
ve sempozyum düzeyinde bir dizi etkinlik düzen- 
lemektedir.  Bu etkinliklerde yeni teknolojileri ve 
sektörel geliþmeleri tanýma ve üretilen bilgiyi 
paylaþmayý, yaygýnlaþtýrmayý ve meslek alanlarýndan 
hareketle toplumsal yaþamý olmasý gereken normlara 
ulaþtýrmak hedeflenmektedir. Odamýz bunlarý 
kamuoyu ile paylaþarak konularýn tüm ilgili 
taraflarýnýn katký ve katýlýmlarý ile ülke ve toplumun 
refah düzeyinin artýrýlmasý mücadelesine yaþam bul- 
masýný saðlamayý hedeflemektedir. Odamýz onlarca 
kitap ve broþürden oluþan çeþitli konulardaki görüþ ve 
önerilerini kamuoyuna ve kullanýcýlara sunarak bun- 
larýn takipçisi olmaya devam edecektir.
     
     Meslek alanlarýmýzdan yola çýkarak düzenlediði 
etkinliklerle ülkemizin bilim, teknoloji, sanayileþme 
bütünselliðinin önemini vurgulayarak katýlýmcý 
demokrasinin ülkemizde yerleþmesine, çok sesliliðin

Deðerli arkadaþlar
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Deðerli arkadaþlar

    Bu ülkenin, bu kentin üretmeye, proje geliþtir- 
meye, bilime, teknolojiye, denetime kýsaca biz 
mühendislere ihtiyacý var. Yaþadýðýmýz kentte; tüm 
kurumlar, yerel yönetimler, üniversiteler ve meslek 
odalarý arasýnda ortak çalýþma anlayýþý ve iþbirliðinin 
geliþtirilmesini, katýlým ve eþgüdümün saðlanmasýný 
bilgiye ve emeðe saygý duyulmasýný, üreterek 
büyüyen, paylaþarak geliþen bir toplumun, bir kentin, 
bir ülkenin böyle oluþacaðýný düþünüyoruz.
     Gelin birlikte çalýþma ve paylaþma anlayýþýný ha- 
yata geçirelim. Biz ülkemizin sanayileþmesi ve de- 
mokratikleþmesi için toplumumuzun refah düzeyinin 
yükseltilmesi, yaþamýn güzelleþmesi için MMO olarak 
bu konuda her türlü oluþumda bulunuruz, katký ve katý- 
lýma hazýrýz. 
   Þube çalýþmalarýmýzda bizi yalnýz býrakmayan, 
sürekli yanýmýzda olan ve destekleyen tüm bilim 
insanlarýna, dostlarýmýza,  üyelerimize, Afyon, Bilecik 
ve Kütahya Temsilcilik Yürütme Kurullarýna ve çalý- 
þanlarýmýza tekrar bir kez daha yönetim kurulumuz 
adýna teþekkür ediyorum.

   Genel kurulumuzun mesleðimize, meslektaþla- 
rýmýza, ülkemize, yaþadýðýmýz bu kent ve toplu- 
mumuza yeni kazanýmlar getireceði inancý ile yönetim 
kurulumuz adýna saygýlar sunuyorum.

     Gündemin 5. maddesi konuk konuþmalarýna ge- 
çildiðinde, ilk olarak Eskiþehir ÝMO Yönetim Kurulu 
Baþkaný Sn. Erman GÖLET söz alarak ÝMO'nun 
kardeþ örgütü MMO ile birlikte ülke yararýna 
çalýþmalarýndan dolayý teþekkürlerini sundu.

     Disk Emekli Sen Baþkaný Suat Baþaraner Sosyal 
Güvenlik Yasa Tasarýsýna karþý birlikte hareketimiz ile 
yasanýn çýkartýlmayacaðý görüþlerini bildirdi. 

   Eðitim-Sen Baþkaný Sn. Ali Paþa ülkemizde 
demokratik  bir  yapý  saðlanabilmesi  için  TMMOB -
KESK-DÝSK hep beraber örnek bir mücadele 
verdiðini ve bundan sonrada bu mücadelenin devam 
edeceðini ifade etti.

     EÐÝTÝM-DER Þube Baþkaný Ýbrahim Gerede Sivil 
Toplum Örgütlerinin toplumsal mücadelede önemli 
yer aldýðýný belirterek, bu süreç içinde MMO'nu 
Eskiþehir içerisinde büyük öneme sahip olduðunu 
1990 'lý yýllarýn mücadele örgütünün omurgasýný oluþ- 
turduðunu ve pek çok örgüte örnek olabileceðini iletti. 

     HARB-ÝÞ Þube Baþkaný Hasan ATAK  Oda'nýn 
kendi açýsýndan önemli olduðuna deðinerek baþka- 
nýmýzýn açýlýþ konuþmasýnda yer alan dünya görüþünü 
benimsediðini ve bu doðrultuda ilk olarak sendikada 
makina mühendisinin yer aldýðýný, þu ana kadar iþçi ile 
mühendis arasýnda fark olduðunu düþünenlere bir 
izahat olduðunu bizlerinde emeði ile geçinen, iþçi 
grubunun temsilcisi olduðunu gösterdiðini belirtti.  Bu  
mücadelede MMO Eskiþehir Þubesi'nin hep desteðini 
gördüðünü,  demokratik ve çaðdaþ bir yaþam gereði 
burada olmaktan mutlu olduðunu söyleyerek yönetim 
kurulumuza teþekkürlerini iletti.     
    
      Gündemin 6. maddesi   gereðince  2006-2007 yýlý 
çalýþma raporlarýmýz Þube Yönetim Kurulu Baþka- 
nýmýz R. Erhan KUTLU tarafýndan sunuldu. Çalýþma 
raporlarýnýn sunulmasýndan sonra ilk olarak Sn. 
Haydar ARAS söz aldý. Konuþmasýnda gelecek 
yönetimde görev alacak üyelerimize önerilerde 
bulunacaðýný söyleyerek, oda çalýþmalarýnda KOBÝ 
lerle iliþkiler ve CE Belgelendirme konusuna  önem

oluþturulmasýna, ileriye dönük çaðdaþ toplumsal de- 
ðerlerin yaþama geçirilmesine ve örgütlü toplumun 
oluþmasýna katkýda bulunmaya çalýþmýþtýr.
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vermesi gerektiðini, enerjinin ülkemiz için önemini 
vurgulayarak Enerji Komisyonu’nun özveri ile 
çalýþabilecek ve Eskiþehir'e katkýsý bulunabilecek 
arkadaþlarýmýzdan oluþmasý dileðini belirtti. Kongre 
ve sempozyum çalýþmalarýnýn arttýrýlmasýný talep etti. 
Geçmiþ dönem için çalýþmalarýndan dolayý Yönetim 
Kuruluna teþekkür etti. Gelecek dönem çalýþma- 
larýndan beklentilerini yazýlý metin halinde Divan 
Baþkaný’na sundu.
    
      

 edildiðini 
belirtti. Bu ülkede bir þeyleri deðiþtirmenin bizim 
görevimiz olduðunu vurguladý. Bununda birlik ve 
dayanýþma ile saðlanabileceðini iletti.

     Sn. Nimetullah BURNAK konuþmasýnda Odamý- 
zýn Þube olmadan Temsilcilik konumunda neler 
yapýlabilir araþtýrmasý içerisinde Mesleðe Hoþ Geldin 
ve 1. sýnýf öðrencilerine Bölüme Hoþ Geldin Kok- 
teyllerin yapýlmasý ile Oda -Üniversite iliþkilerinde 
önem taþýdýðý bugüne kadar bu uygulamanýn 
sürdürüldüðünü ve yeni yönetimde de devam etmesi 
gerektiðini iletti.

      Gündemin 7. Maddesi gereði Oda Genel Kurulu'na 
sunulacak öneri ve dilekler kýsmýnda Sn. Zeki ADER 
söz alarak Oda-Üniversite-Sanayi çalýþmalarýnýn 
geniþletilmesi gerektiðini söyledi. 

      Þubemizin 2008-2010 Çalýþma Dönemi için Yöne- 
tim Kurulu ve Oda Genel Kurulu, delege adaylarý 
belirlendikten sonra Genel Kurulumuz sona erdi. 

Sn. Zeki ADER konuþmasýnda Odamýzýn Kurum- 
sal Yapýsý ile ve çalýþmalarý ile övündüðünü belirterek 
baþladý. Ülkemizin genel durumunun her geçen gün 
geriye gittiðini, birlikte hareketliðimizin azaldýðýný, 
ülkemizin sanayileþmeden uzaklaþtýðýný, Kurumlarýn 
AR-GE'lerin yok edildiðini, ithal sanayileþme  mode- 
linin, ülkemizde uygulandýðý, ülkemizde kar eden 
bütün alanlarýn satýldýðýný, bu kadar geniþ kitlesel 
örgütlerimizin bu konularda ses getiremediðini 
belirtti. Tarým Ülkesi Yurdumuzun, tarýmda da pekçok 
ürünü ithal ettiðini, hayvancýlýðýnda yok

MMO ÞUBELERÝMÝZÝN
2008-2010 SEÇÝM SONUÇLARI

ÞUBELER                    KAZANAN GRUP

ADANA

ANKARA
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BURSA
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