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Subat 2020 Say ı: 12

ŞUBE GENEL 
KURULLARIMIZI 

TAMAMLADIK
Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen şube genel kurullarımız, Antalya Şube 

12. Olağan Genel Kurulunun ardından yapılan Diyarbakır Şube Olağan 10. 
Genel Kurulu ve İstanbul Şube 14. Olağan Genel Kurulu ile tamamlandı.

Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen şube 
genel kurullarımız, Antalya Şube 12. Olağan Genel 
Kurulunun ardından yapılan Diyarbakır Şube Ola-
ğan 10. Genel Kurulu ve İstanbul Şube 14. Olağan 
Genel Kurulu ile tamamlandı.

Şube Genel Kurullarına katılım sağlayan yöne-
tim kurulu üyemiz Faruk İLGÜN, divan seçimle-
rinden sonra konuşma yaptı. İlgün konuşmasında; 

iki yıllık çalışma döneminde mesleğe, meslektaşa, 
topluma ve ülkeye dair Oda çalışmalarına katkı-
larından dolayı Şube Yönetimine, il temsilcilerine 
ve tüm üyelere teşekkür etti. Genel Kurul süreçle-
rinin basit anlamıyla yönetim kurulu organlarının 
belirlendiği bir süreç olmadığı, çalışma döneminin 
katılımcı ve demokratik bir ortamda tartışıldığı 
ve geleceğe dönük olarak mesleki-politik yöner-
gelerimizin belirlendiği ve örgütsel yapılarımızın 
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yenilendiği süreçler olduğunu ifade etti. Ülkede 
yaşanan toplumsal, siyasal ve ekonomik durum 
hakkında Odanın görüşlerini ifade ettiği konuşma-
sında; ülkede yaşanan tüm olumsuz koşullara rağ-
men bilimi ve bilimsel gelişmeleri, mesleğe, mes-
lektaşa, topluma iletme ilkemiz gereği Odamızın 
yapmış olduğu eğitimler, etkinlikler, konferanslar, 
çalıştaylar ve yapılan basın açıklamaları hakkında 
da bilgi verdi. Oda ve bütün organlarının; Cum-
huriyetten, halktan, emekten, demokrasi, barış ve 
adaletten yana bir anlayışla gericiliğe karşı çağdaş 
ve laik bir yaşamı, karanlığa karşı aydınlığı, doğma 
ve hurafeye karşı aklın ve bilimin yol göstericiliğini 
savunarak, bilim ve emekle ürettiklerini umut ve 
inatla toplumun ve meslektaşların hizmetine sun-
ma gayreti içinde olduğuna sözlerinde yer verdi. 
Yapılacak seçim sonucunda yeni seçilecek olan 
şube yönetim kurulu üyelerimizin de;  Odamızın 
adını bir siyasi partiyle özdeşleştirmeyecek, siyasi 
iradeden bağımsızlığını koruyarak ona eklemlen-
meyecek, bireysel çıkarlarını değil halkın, mesleğin 

ve meslektaşın çıkarlarını ön planda tutarak insan-
dan, demokrasiden, emekten, haktan, hukuktan, 
barış ve adaletten yana bir anlayışla göreve gele-
rek Oda çalışmalarımızı yürüteceklerine yürekten 
inandığını ifade etti. Başarılı bir genel kurul geçme-
sini dileyerek katılımcılara teşekkür edip sözlerine 
son verdi.

Diyarbakır Şube Başkanı  Gülbirivan ATLI da  iki 
yıllık çalışma dönemi içerisinde Diyarbakır Şube’ 
de yapılan idari ve mali  çalışmalar hakkında bilgi 
verdi.

Genel Kurulumuzun; ülkeye, topluma, mesle-
ğe ve meslektaşlara ilişkin çalışmaların daha güç-
lü yürütülmesine vesile sağlayacağına inanıyor; 
hayata ve Odaya BİLİMLE EMEKLE İNATLA ve 
UMUTLA hep birlikte sahip çıkma inancıyla say-
gılar sunuyoruz.

SİVAS ŞUBE GENEL KURULU
Sivas Şube Olağan 9. Genel Kurulu 01 Şubat 2020 Cumar-
tesi günü saat 10.30’da Makine Mühendisleri Odası kon-
ferans  salonunda yapıldı. Şube Genel Kuruluna Yönetim 
Kurulu üyemiz Faruk İLGÜN katıldı.

Yönetim Kurulu üyemiz Faruk İLGÜN, genel kurulda yaptığı 
açılış konuşmasında; iki yıllık çalışma döneminde mesleğe 
,meslektaşa topluma ve ülkeye dair Oda çalışmalarına kat-
kılarından dolayı Şube Yönetimine, il temsilcilerine ve tüm 
üyelere teşekkür etti. Ülkede yaşanan toplumsal, siyasal ve 
ekonomik durum hakkında Odanın görüşlerini ifade etti. 
Ayrıca ülkede yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen; 
mesleğe, meslektaşa, topluma ve ülkeye dair  Odamızın 
yapmış olduğu eğitimler, etkinlikler, konferanslar,çalıştay-
lar ve yapılan basın açıklamaları hakkında da bilgi verdi.

Sivas Şube Başkanı Kenan Yusuf GÖKKAYA da  iki yıllık ça-
lışma dönemi içerisinde Sivas Şubede yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. Genel Kurul; Odamıza sahip çıkılma-
sı, örgütümüzün güçlendirilmasi, bireysel çıkarlarını değil 
halkın, mesleğin ve meslektaşın çıkarlarını ön planda tu-
tacak, insandan, demokrasiden, emekten, haktan, hukuk-
tan, barış ve adaletten yana bir anlayışla bilimle emekle, 
umut ve inatla Odamızı geçmişin ayak izlerinden geleceğe 
doğru omuzlarda taşınması dilekleriyle son buldu.


