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Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) 41. Olağan Genel Ku-
rulu’nda alınan kararla kurulan 

Eskişehir Şubesi’nin açılışı 13 Haziran 
2008 tarihinde gerçekleştirildi. Açılışın 
ardından düzenlenen törenle EMO 
Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’na 
mazbatası verildi. EMO Eskişehir 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ah-
met Levent Egüz, temsilciliğin 35 yıl 
sonra şubeye dönüşmüş olmasından 
duyduğu mutluluğu dile getirirken; 
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa 
Çeçen yeni şubeye destek sözü ver-
di. Çeçen, 14. Şube olarak Eskişehir 
Şube’nin EMO’nun politikalarının halka 
ulaştırılmasına büyük güç katacağını 
söyledi. 

Eskişehir Şube binasında gerçekleştiri-
len açılışta, bina girişindeki “temsilcilik” 
tabelası “şube” tabelasıyla değiştirildi. 
Açılışın ardından Eskişehir Sanayi ve 
Ticaret Odası Konferans Salonu’nda 
yapılan mazbata törenine TMMOB, 
EMO merkez ve şube yöneticileri, 
diğer odalardan yöneticiler ile pek 
çok akademisyen, EMO Genç üyesi 
öğrenci ve mühendisler katıldı. 

Törende açılış konuşmasını yapan 
EMO Eskişehir Şubesi Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ahmet Levent Egüz, 1973 
yılında başlayan temsilcilik hizmeti-
nin 35 yıl sonra şube örgütlenmesi 
haline gelmiş olmasından duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. Temsilcilik dö-
neminde bağlı oldukları Ankara Şu-
be’ye ve temsilcilik çalışmalarına 
destek olanlara teşekkür eden Egüz, 
Türkiye’nin en kalabalık ve dinamik 
EMO Genç örgütlenmesini oluşturan 
öğrenci üyeleri ile birlikte önümüz-
deki dönemde daha etkin işlere imza 
atacaklarını kaydetti. Egüz, EMO 41. 
Olağan Genel Kurulu’nda alınan ka-

41. Olağan Genel Kurul kararıyla, Eskişehir EMO'nun 14. şubesi oldu

YENİ ŞUBE HEYECANI
omuz omuza faaliyet göstereceklerini 
belirtti.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Emir 
Birgün ise kısa bir konuşma ile Eski-
şehir Şubesi yöneticilerini kutlayarak, 
bu şube örgütlülüğünün iki üniversite 
barındıran Eskişehir kentine ve öğ-
rencilere pek çok katkısının olacağını, 
bölgenin sorunlarına temas edeceğini 
söyledi. 

rar kapsamında Eskişehir Şubesi’ne 
bağlanması kararlaştırılan Kütahya 
ve Bilecik il temsilciliklerinin daha 
önce bağlı oldukları Bursa Şubesi’nin 
desteğinin de kendileri için önemine 
değinerek sözlerini tamamladı. 

Egüz’ün ardından kürsüye çıkan EMO 
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Aktuğ ise Eskişehir ile temsilci-
likleri olduğu dönemdeki gibi yine 
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İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi adına törene katılan Yöne-
tim Kurulu Başkanı Erman Gulet, 
“TMMOB’un gelenekleri ışığında, biz-
ler mesleki alanlarımızdaki birikimleri-
mizi toplumun çıkarları doğrultusunda 
kullanarak demokrasi mücadelesi yo-
lunda yürüdük. EMO Genel Merkezi 
ile İMO Genel Merkezi’nin bu ortak 
hedefe yürüyüşlerinde gösterdikleri 
birlikteliği bizler de EMO Eskişehir Şu-
besi ile kentimizde göstereceğimize, 
beraber ilerleyeceğimize inanıyoruz” 
diye konuştu.

Başarı dilekleri ile söze başlayan 
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan 
Kütük ise “Birlikteliğimize, kentimize, 
mühendislik camiasına bu oluşumun 
güç vereceğine, geçmişten gelen 
birlikteliğimizin artarak süreceğine 
inanıyoruz. Birlikte karar alma, üret-
me, yönetme anlayışı çerçevesinde 
çıktığınız bu yol için sizleri bir kez 
daha kutluyorum” dedi. 

EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ramazan Pektaş, yaklaşık iki 
yıl önce birlikte çalışmaya başladıkları 
Eskişehir Temsilciliği ile birçok büyük işin 
altından kalkmayı başardıklarını kaydetti. 
Pektaş, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Eskişehir Temsilciliğimiz, onlara 
güvenmekte ne kadar haklı oldu-
ğumuzu bize bir kez daha gösterdi, 
teşekkür ediyorum. Bazı işleri önü-

müze hedef aldığımızda bu örgütte 
kuşku ile karşılanmıştı. Çünkü Es-
kişehir sadece bir temsilcilikti ama 
buradaki arkadaşlarımız dayanışma 
ilişkisi ve güçlü EMO Genç örgütlü-
lüğü ile bunları başardılar.” 

Merkezden Destek 
Sözü

Konuşmalardan sonra EMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Musa Çeçen Eski-
şehir Şubesi’ne mazbatasını takdim 
etmek üzere kürsüye geldi. Mazbata 
tesliminden önce bir konuşma yapan 
Çeçen, EMO’nun 14. Şubesi’nin kuru-
luşunu ilan etmenin mutluluğu içinde 
olduklarını belirterek, bugün Eskişehir 
Şube’nin kurulumuyla beraber hayata 
dair, mesleğe dair daha güçlü hisset-
tiklerini kaydetti. Geçmişten bugüne 
dek Eskişehir Temsilciliği’ni buraya 
taşıyan herkesi selamlayan Çeçen, 
şöyle konuştu:

“14. Şube’nin önemi büyük, çünkü 
ülkemiz derin bir kriz sürecinden 
geçiyor, geniş halk yığınları gittikçe 
yoksullaşıyor, yoksunlaşıyor. Mes-
leki alanımızda da özelleştirme, 
enerji politikalarının bu sürece 
katkısı ortada. Bu sebeple bura-
da açılmış küçük bir cephe bile 
mücadelemizin insanlara ulaştırıl-
ması açısından önem arz ediyor. 
Özelleştirme saldırıları son olarak 
haberleşme ve enerji alanına da 

girdi. Arz güvenliği ve karanlık-
tan çıkış için dayatılan dağıtım 
özelleştirmeleri konusu bugün 
gündemimizde. Bunlara karşı her 
türlü demokratik yolla kararlılıkla 
mücadelemizi omuz omuza sür-
düreceğiz. Mesleki çıkarlarımızı 
kamu çıkarlarının önüne koymadan 
alanımıza dair her türlü soruna mü-
dahale edeceğiz. Geçtiğimiz hafta 
gerçekleştirdiğimiz Özelleştirme 
Karşıtı Platform’un (ÖKP) kuruluşu 
yeni dönemdeki mücadele süreci-
mizin başlangıcıdır. Tüm bunları 
topladığımız zaman 14. Şube bu 
politikaların halka ulaştırılmasında 
bize büyük ölçüde güç katacaktır. 
Merkez olarak Şubemize her türlü 
desteği vereceğimizi belirtmek 
isterim. Her doğum yeni bir müj-
dedir, Eskişehir Şube’nin doğumu 
da demokratik mücadele sürecine 
yeni bir müjdedir. 13’den herhangi 
bir zarar etmedik ama 14.’nün do-
ğumundan çok mutluyuz.”

Konuşmasının ardından Çeçen, Eski-
şehir Şubesi Yönetim Kurulu’nu kür-
süye davet ederek, mazbatayı teslim 
etti. Mazbata tesliminin ardından kısa 
bir teşekkür konuşması yapan Egüz 
“Yönetim Kurulumuz adına aldığım bu 
belge beni duygulandırdı. Bu belge-
nin alınması ile verilecek hizmetlerin 
bizlerin göremeyeceği zamanlarda 
da devam edeceğine inanıyorum” 
diye konuştu. 

Eskişehir “İkinci Kez 
Şube” Oluyor

Mazbata töreninin ardından söz alan 
eski Eskişehir temsilcilerinden Hü-
samettin Tanatar, bir anısını paylaştı. 
Tanatar, 1989 yılında bastırdıkları ajan-
danın üzerine yanlışlıkla “Eskişehir Şu-
besi” ibaresi düşüldüğünü, bu yüzden 
Eskişehir’in 2. kez Şube mertebesine 
erişmiş sayılması gerektiğini söyledi. 
Tanatar, proje onaylama hizmeti 
vermeye başlayan ilk temsilciliğin Es-
kişehir olduğunu da sözlerine ekledi. 
Daha sonra verilen açılış kokteyli ile 
tören tamamlandı.


