
AFYONKARAHÝSAR ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝMÝZ
GELENEKSEL ODA GECESÝNÝ GERÇEKLEÞTÝRDÝ 

Odamýzýn 53. Kuruluþ  Yýlý Geleneksel Gecesi 5 Ocak 2008 tarihinde Ýkbal Otel'de gerçekleþtirildi.

     Þube Yönetim Kurulu Üyeleri R.Erhan Kutlu, Tayyar Çaydere, M. Simavi Bakýr, Ýbrahim Özçakýr, Oðuz 
Kepez'in katýldýðý etkinlikte meslekte 25. yýlýný dolduran üyelerimiz Celalettin Gürel ve Yaþar Týnaz'a plaket ve 
beratlarý takdim edildi.   
       Geceye katýlan Þube Baþkanýmýz R. Erhan Kutlu açýlýþ konuþmasýnda; 
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 Meslekte 25. yýlýný dolduran üyelerimiz Celalettin Gürel ve Yaþar Týnaz'a plaket ve beratlarý takdim edildi.   

     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 ekseninde tüm üyelerimizin birlik ve 
beraberliðinden yana olduðunu söyledi.
      Biz mesleðimizin ve meslektaþlarýmýzýn sorunlarýnýn toplum 
ve ülke sorunlarýndan farklý olmadýðýný biliyoruz ve çalýþ- 
malarýmýzý bu eksende yürüterek meslek içi eðitimlere daha çok 
önem veriyoruz ve vermeye de devam edeceðiz dedi.
    Mesleðinde 25. yýlýný dolduran meslektaþlarýmý kutlayarak, 
saðlýk, mutluluk ve baþarýlý nice yýllar diledi.  Yeni baþlayan 2008 
yýlýnýn, insanýmýza, ülkemize, dünyaya; barýþ, kardeþlik, sevgi ve hoþgörü getirmesi, umutlarýn yeþerdiði, aydýnlýk 
ve güzel günlerin hep beraber yaþandýðý bir yýl olmasý dileði ile üyelerimizin yeni yýlýný kutlayarak, iyi eðlenceler 
diledi.
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KÜTAHYA ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝMÝZ
GELENEKSEL ODA GECESÝNÝ
GERÇEKLEÞTÝRDÝ 

     Kütahya Ýl Temsilciliðimiz Odamýzýn 

Kuruluþunun 53. Yýlýný 12 Ocak 2008 tari- 

hinde Tütav Termal Otel 'de düzenlediði 

gece ile kutladý.

     Þube Yönetim Kurulu Üyeleri Tayyar 

Çaydere, M. Simavi Bakýr, Oðuz Kepez, 

Özkan Erkiner'in katýldýðý geleneksel gecede 

meslekte  50. yýlýný  dolduran  Yaþar Kýlýç ve 

25. yýlýný dolduran Yurdakul  Kayabaylar, 

Ramazan Kabadayý, Gökhan Tozaraydýn, 

Sait Özakþehir, Müfit Ersoy, Süleyman 

Çimenler üyelerimize plaket ve beratlarý 

takdim edildi.    

     Geceye katýlan Þube Baþkan Vekilimiz  Tayyar Çaydere açýlýþ konuþmasýnda :

“Odamýz meslek alanlarýndan yola çýkarak 

düzenlediði  etkinliklerle  ülkemizin bilim, 

teknoloji, sanayileþme bütünselliðinin önemini 

vurgulayarak katýlýmcý demokrasinin ülke- 

mizde yerleþmesine, çok sesliliðin oluþ- 

turulmasýna, ileriye dönük çaðdaþ toplumsal 

deðerlerin yaþama geçirilmesine ve örgütlü 

toplumun oluþmasýna katkýlarda bulunmaya 

çalýþmaktadýr.” dedi. Katkýda bulunan tüm 

meslektaþlarýmýza Yönetim Kurulumuz adýna 

teþekkür etti.
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