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dan büyük bir göç alan yerleþim bölgesi deðildir. 
Ayrýca kýrsal nüfusun en düþük olduðu iller 
sýralamasýnda, Ýstanbul ve Ankara'dan sonra 
Eskiþehir 3. sýrada olduðu için, Eskiþehir nüfusunun 
büyük bir bölümü kent merkezinde yoðunlaþ- 
maktadýr.

1998 -2006 yýllarý arasýnda, artan nüfusa göre 
üretilmesi gereken konut adedi ve üretilmesi gereken 
konutlardaki arsa sahiplerinin payý göz önüne 
alýndýðýnda Toplam Üretilmesi Gereken Konut 31 
106 adet olup üretilen konut sayýsý 41 515 adettir. 
Buna göre  10 409 adet konut fazlasý bulunmaktadýr. 
Konut fazlasýna baktýðýmýz zaman en az 3 yýllýk bir 
dönemin konut arzý bulunmaktadýr. Ayrýca kenti- 
mizde bulunan iki üniversitenin yakýn çevresindeki 

2 mahallelerde oluþan 40-50 m brüt alanlý apart daire- 
lerin yapýmý da  yoðun bir þekilde devam etmektedir. 
Bunlarýn sosyal yaþamý etkilemesi tartýþýlýr hale 
gelmiþtir.

Eskiþehir'de bir yýl boyunca yapýlan katý atýk analiz 
sonuçlarýna göre, kentsel katý atýklarýnýn bileþiminin 
%67 yiyecek atýðý, %10 kâðýt-karton, %5,6 plastik, 
%2,5 cam, %1,3 metal, %4 kül ve %9,6 diðer atýklar 
olarak tespit edilmiþtir.

Ülkemizde 1980'lerden itibaren bir kalkýnma 
stratejisi alarak dýþa açýlma (ihracata yönelik model) 
politikalarý ekonomiye egemen olmuþtur. Halen 
uygulanmakta olan bu strateji, 2000'lerden sonra 
büyük bir sýcak para akýmý ile “dýþa baðýmlý ihracat” 
modeline dönüþmüþtür.

Ülkemizin önemli sanayi merkezlerinden biri olan 
Eskiþehir'deki, sanayiinin sektörel daðýlýmý incelen- 
diðinde tek bir sektörün deðil, genelde yüksek katma 
deðer yaratan birçok sektörlerin geliþme gösterdiði, 
sektörel bazda incelendiðinde Makina-Metal Eþya 
Sanayii ve Gýda Sanayiinin toplam sanayii içinde 
%70'lik bir aðýrlýðý olduðu görülmektedir. Toprak ve 
Seramik sanayiinin son senelerdeki hýzlý geliþimiyle 
birlikte bu sektörün il sanayii içindeki  payý  giderek  
artmaktadýr. 

Ýlimizde üretilen bazý ürünlerin ulusal üretim içindeki 
paylarýna bakýldýðýnda, Uçak Motoru, Dizel Loko- 
motif ile Boraks üretiminin %100'ünün ilimizden 
karþýlandýðý görülmektedir.

Türkiye için sonsuz bir enerji kaynaðý olan toryum 
Türkiye'nin enerji sorununun çözümüne yardýmcý 
olabilecek ve en önemlisi Türkiye hiç kimseye 
muhtaç olmadan 100 yýl kendi enerjisini üretebilecek 
bir ülke olabilecektir. Bugün enerjisinin %70'ini 
Rusya (doðalgaz, kömür) ve Orta Doðu Ülkelerinden 
(Petrol) ithal eden Türkiye enerjide baðýmsýzlýðýný 
ilan edebilecek böylece de üretimini, ihracatýný, 
istihdamýný ve yatýrýmlarýný artýrarak kýsa sürede 
halkýnýn refahýný geliþmiþ ülkeler düzeyine yük- 
seltebilecektir.

2004 yýlý Uluslararasý Taþýmacýlýkta yýlýn Hafif Raylý 
Sistem ödülünü kazanan Estram, 24 Aralýk 2004 
tarihinden itibaren iþletime açýlarak, Eskiþehirlilerin 
hizmetine sunulmuþtur. Sistem, OTOGAR-SSK hattý 
ve OSMANGAZÝ-OPERA hattý olmak üzere, iki 
hatta 18 araçla çalýþmakta olup hat uzunluðu 19 
km'dir. Günlük taþýnan yolcu sayýsý yaklaþýk 80.000 
kiþidir, 5 adet daha tramvayýn alým iþlemleri devam 
etmekte olup, bu yýl içerisinde ulaþým sistemine dahil 
edilecektir. Ayný zamanda ilave HRS hatlarý ile 
mevcut sistemin geniþletilmesi planlanmaktadýr.

Günümüzde Trakya, Ýstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi 
bölgelerin aþýrý doluluða ulaþmasý ve buralarda 
yatýrým yapmanýn artan birim maliyeti, Eskiþehir'i 
yeni bir seçenek olarak gündeme getirmektedir. 
Sayýlarý giderek artan yerli ve yabancý yatýrýmcýnýn 
Eskiþehir'e yönelmesi, bugün var olan yönetim 
anlayýþý ve kent altyapýsý ile 'iþlerin hayli zor 
olacaðýný' göstermektedir.

Eskiþehir'in ilk elde sayýlabilecek sorunlarý arasýnda 
stratejik planlama anlayýþýnýn geliþmemiþ olmasý 
sayýlabilir. Bu nedenle kentle ilgili geliþim planlarý 
yapýlýrken, çoðunlukla imar planlamasý ile yetinil- 
mekte, örneðin sanayinin geliþiminin yarattýðý enerji 
ihtiyaçlarý dikkate alýnmamaktadýr. 
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Benzer biçimde hýzlý konutlaþma sürecinde örneðin 
elektrik enerjisi daðýtým þebekesinin sorunlarý yeterli 
ölçüde planlama adýmlarýna dâhil edilmemektedir. 
Kent yönetimlerinin enerji dâhil olmak altyapý 
sorunlarýna karþý duyarsýzlýðý, bugün kendini kent içi 
ulaþým ve trafik sorunun geldiði noktada ifade 
etmektedir.

Pancar tarýmý ve pancar þekeri sektörü en fazla 
istihdam yaratan, yan sektörlere büyük katký 
saðlayan, en fazla çiftçi geliri saðlayan sektör olmasý 
nedeniyle tüm dünyada desteklenip korunmasýna 
raðmen, dünyada pancar þekeri üreten ülkeler 
arasýnda bu sektörü desteklemeyen ve korumayan tek 
ülke Türkiye'dir. Hatta tam aksine kaçak þeker ve 
kontrolsüz tatlandýrýcý ithali ve kullanýmý Niþasta 
Bazlý Þeker kotalarýnýn yüksek tutulmasý ve her yýl % 
50 oranýnda artýrýlmasý ve bu konuda yargý karar- 
larýna uyulmamasý, özelleþtirme bahanesiyle yeni ve 
teknolojik yatýrýmlarýn yapýlmamasý gibi nedenlerle 
pancar þekeri sektörü geriletilmeye hatta bitirilmeye 
çalýþýlmaktadýr.

Eskiþehir Þeker Fabrikasýnýn ilimizin kent dokusu- 
nun oluþumundaki etkisi yadsýnamaz. Ayrýca þeker 
pancarý tarýmýnýn yarattýðý büyük tarýmsal istihdam 
düzeyi ile nüfusun kýrsal kesimde tutulmasýna ve iç 
göçün yavaþlamasýna katkýsýnýn yaný sýra bölgesel 
kalkýnmýþlýk farklarýnýn azaltýlmasýnda rol oyna- 
maktadýr.

Özelleþtirme kapsamýna alýnan Þeker Fabrikasý da 
özelleþtirilen diðer kamu sektörleri gibi iþlevsiz hale 
getirilecektir.

Ülke, kent ve insan için; saðlýklý ve bilimsel bir 
çalýþma anlayýþýyla yaþanabilir bir kent ve 
kentlilik bilinci'nin oluþturulmasýna yönelik 
önerilerin tartýþýldýðý Sempozyumumuz, aþaðý- 
daki vurgularýn  uygulamaya geçirilmesini öner- 
mektedir.

! Yapýlan nüfus projeksiyon tahminlerine göre 
2020 yýlýnda kent merkezi nüfusunun yaklaþýk 
750.000 olacaðý öngörülmekte olup, su ihtiya- 
cýnýn güvenle saðlanabilmesi için her türlü temiz 
su kaynaðýnýn korunmasý gerekmektedir.

·   Eskiþehir Fay Zonu olarak adlandýrýlan fay zonu 
aktiftir ve orta büyüklükte (M=6.0-6.5) deprem 
üretme potansiyeline sahiptir.  Ancak bu fay 
zonunun kesin yeri, deformasyon zonu geniþliði, 
fay üzerindeki maksimum yer deðiþtirme miktarý, 
orta büyüklükteki depremlerin tekrarlanma 
aralýklarý gibi depremsellik açýsýndan önemli olan 
özellikleri ayrýntýlý olarak ortaya konmamýþtýr.  
Her ne kadar fayýn yerleþim yerindeki kesin yerini 
belirlemeye yönelik çalýþmalar yapýlmýþsa da bu 
durum halen tartýþmalýdýr ve yapýlan çalýþmalar 
yetersizdir. Konuyla ilgili kapsamlý bir çalýþma 
yeniden yapýlmalýdýr. 

! Kent merkezindeki yaklaþýk 160 000 hane ya da 
konut olduðuna göre; 4 konuttan birinin nitelikli 
olduðu da kesindir.  1998 yýlýndan önce yapýlan 
konutlarýn da nitelikli hale dönüþtürülmesi ayrý 
bir çalýþma ve yapým aþamasý gerektirmektedir. 

! Eskiþehir için en uygun katý atýk yönetim sistemi, 
%15 geri kazaným, %77 kompostlama ve %8 
düzenli depolama þeklinde olmalýdýr. En uygun 
geri kazaným sistemi, geri kazanýlabilir atýklarýn 
baþlangýçta evlerde karýþýk olarak toplandýðý, 
belirli bölgelerde geri kazaným merkezlerinin 
oluþturulduðu ve bunu takiben atýklarýn ayýrma 
tesislerinde ayrýldýðý bir yaklaþýmdýr.  Mevcut 
sahaya ikinci bir alternatif olarak yeni düzenli 
depolama sahasý için Çavlum Köyü yakýnla- 
rýndaki bölgenin uygun olabileceði belirlenmiþtir. 

!   Türkiye'de sanayileþme ve bunun sonucunda da 
yapýlacak ihracat mutlaka planlý bir sanayileþme 
politikasý ile belirlenmelidir. Bu politika da 
istihdam odaklý olmak zorundadýr. Ülkenin emek 
gücünü sefalete ve iþsizliðe sürükleyerek ve bunu 
bir baský aracý olarak kullanarak verim artýþý 
saðlamak, olsa olsa bir taþeronlaþma, bir fason 
sanayi oluþunu empoze etmekten baþka anlam 
taþýmamaktadýr. Ar-Ge ve inovasyona dayalý, 
planlý, kalkýnma hedefli, bölgesel farklýlýklarý 
çözecek bir destekleme sistemi ile sektörel yapý-
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laþmayý yeniden düzenleyecek bir sanayileþme 
ayný zamanda istihdamý da mümkün kýlacaktýr. 
Planlý, kalkýnma ve refaha yönelik, istihdam odaklý 
bir sanayileþme, ülkemizin yarýnlarýný garantiye 
alacak bir yönetim anlayýþý ile bütünleþtiði ölçüde 
baþarý kazanacaktýr.

· Eskiþehir'in sosyoekonomik durumu ve sana- 
yiisinin üstünlükleri deðerlendirildiðinde 4736 
sayýlý Kanun kapsamýnda özellikle yabancý 
sermaye yatýrýmlarýný teþvik amaçlý çýkarýlmýþ olan 
Endüstri Bölgeleri Kanununa yönelik olarak 
düzenlenecek olan OSB 4. Geliþme Bölgesi, 
Havacýlýk ve Savunma Sanayi Endüstri Bölgesi 
olarak ilan edilmelidir.

· Ülkemizde radyoaktif yakýt olabilecek uranyum ve 
toryum cevherlerinin yeniden ciddi bir þekilde 
aranmasý, haritalanmasý ve zenginleþtirilmesine 
acilen ihtiyaç vardýr. Toryum hem Eskiþehir hem de 
Türkiye açýsýndan geleceðin nükleer yakýtý olma 
açýsýndan gereken ilgiyi acilen görmelidir. Eskiþe- 
hir, Türkiye'de nükleer yakýt zenginleþtirmede ön- 
cü il olmalýdýr.

· Bor madenlerinin 1978 sonrasýnda tek elden ve 
Etibank tarafýndan iþletilerek yatýrým, üretim, 
pazarlama ve satýþ faaliyetlerinin yürütülmesi, 
ülkemize kýsa bir süre içinde çok büyük bir üretim 
kapasitesi ve pazar payý saðlamýþtýr. Ayný zamanda 
istikrarlý bir üretim ve satýþ politikasýnýn izlenmesi 
mümkün olmuþ, bu da ülkemize dünya bor 
sektöründe güvenilir bir yer ve isim kazandýrmýþtýr. 
Bu sonuçta, her biri birbirinin alternatifi olarak 
kullanýlabilen ham ve rafine bor ürünlerinin gerek 
fiyat ve gerekse üretim ve satýþ miktarlarýnýn ve 
hedeflenen pazarýn tek elden tespit ve kontrol 
edilmekte olmasýnýn etkisi açýktýr.  25 yýlý aþkýn bir 
süredir rafine bor ürünleri üretimi gerçek- 
leþtirmekte olan Eti Maden Ýþletmeleri Genel 
Müdürlüðü bünyesinde bu konuda önemli bir bilgi 
birikimi saðlanmýþtýr. Bu birikim ile gerek yatýrým, 
gerekse üretim faaliyetleri sorunsuz sürdürül- 
mekte, üretilen ürünlerin tamamý baþarýlý bir 
þekilde satýlmaktadýr. Bor madenlerimizin iþle- 
tilmesi bundan sonra da ayný sistemle devam 
etmelidir.

! Elektriðin kalitesinin yükseltilmesi ve kesintilerin 
mümkün olan en düþük seviye ye indirilmesine 
yönelik olarak þebekenin yeraltýna alýnmasý 
çalýþmalarýna hýz verilmelidir.

! Þu anda ürettiði þekeri satamayan fabrikalar  
önümüzdeki dönemde ciddi kota problemi yaþaya- 
cak ve pancar ekim alanlarý daha düþürülecektir ki 
bu da  örneðin Eskiþehir yöresinde ekilen kota 
fazlasý pancarýn özel sektör fabrikalarýna aktarýl- 
masýna neden olacaktýr. Böyle bir ortamda Türk 
þekerin özelleþtirilmesi , pancar ve þeker üretimine 
büyük darbe vuracaktýr. Þeker fabrikalarýnýn  dü- 
þük maliyetli , karlý ve yüksek kapasiteli olan ve 
hepsi iç Anadolu da konuþlanmýþ 7-8 tanesi satýla- 
bilecek, geriye kalan en az 15 ila 18 fabrikanýn 
kapanmasýna , pancar ve þeker üretimi ile istih- 
damýn daralmasýna, en az 6 milyon kiþinin sek- 
törden dýþlanmasýna, köyden kente göçün art- 
masýna , büyük kentlerde güvenlik sorunlarýnýn 
büyük boyutlara ulaþmasýna yol açacaktýr. Türk 
þekerin özelleþtirilmesi'ne son verilmeli pancar 
tarýmý ve pancar þekeri üretimini destekleyici 
koruyucu politikalar geliþtirilmelidir.

! Üretici örgütlenmeleri üzerindeki bütün kýsýt- 
lamalar kaldýrýlarak kooperatifler ve üretici bir- 
likleri  özerk ve demokratik bir yapýya kavuþturul- 
malýdýr.

! Tarým sektörü milli gelire % 11 katký saðlamasýna 
karþýn tarýmý desteklemek için ayrýlan kaynak 
GSMH' nýn ancak 0,7 kadar olup destek için ayrýlan 
kaynak ayný oranda arttýrýlmalýdýr.

! Verim ve üretimi arttýrmak üzere en önemli 
potansiyel olan sulanabilecek alanlar sulamaya 
açýlmalýdýr.

! Ýþletme yapýlarýmýzýn ekonomik ölçeklere uygun 
hale getirilebilmesi için toprak reformu ve arazi 
toplulaþtýrma çalýþmalarýna hýz verilmelidir.

· Üretim planlamasý yapýlarak ülke ve dünya 
koþullarýna uygun üretim deseni oluþturul- 
malýdýr.
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! Anayasanýn 44. maddesi “Devlet, topraðýn verimli 
olarak iþletilmesini korumak ve geliþtirmek, 
erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksýz 
olan veya yeter topraðý bulunmayan çiftçilikle 
uðraþanlara toprak saðlamak amacýyla gerekli 
tedbirleri alýr.” demektedir. 5216 sayýlý “Büyük 
Þehir Yasasý” çýkarýlarak þehrin vilayet binasý 
merkez alýnarak 3050 km. yarýçapýndaki alanda 
kalan köyler kâðýt üzerinde köylülükten kurta- 
rýlarak büyük þehrin mahallesi konumuna bir 
kalemde getirilmiþtir.  Yani yeni kent varoþlarý 
yaratýlmýþtýr. Kentlerin köylerden “göç alan” 
yerleþme alanlarý olduðu gerçektir. Ancak kent- 
lerdeki hizmet alanlarýna akýn eden tarým sektö- 
ründeki iþgücü de ekonomik ve sosyal açýdan  so- 
runlarýn doðmasýna yol açmaktadýr. Tarým poli- 
tikasý, sadece tarým sektöründe verim arttýrmak ve 
çalýþanlarý ekonomik açýdan güçlendirmek 
amacýný taþýmaz, bütün ülke nüfusunun yararýna 
yönelik çalýþmalar içerisinde de bulunmalýdýr.

! Eskiþehir kentinde saðlýklý bir katý atýk yönetim 
sisteminin kurulmasý, bunun  teknik, ekonomik, 
çevresel, sosyal ve politik faktörleri içerdiðinden 
disiplinler arasý bir planlamanýn yapýlmasý 
gerektiði ön plana çýkmýþtýr. Kentte oluþan katý 
atýklarýn fiziksel ve kimyasal analizlerine göre en 
uygun katý atýk yönetim sisteminin oluþturulmasý, 
bertaraf için düzenli depolama alanýnýn yer 
seçiminin yapýlmasý ve en  uygun geri kazaným 
sistemlerinin oluþturulmasý gerekliliði ortaya 
çýkmýþtýr. Ayrýca katý atýk yönetim sisteminin 
kurulmasýndan sorumlu olan tüm kurum ve 
kuruluþlarýn yapacaðý çalýþmalarýn ortaklaþa 
yapýlmasý ve sistemin uygulanabilmesi için önce- 
likle kent halkýnýn ve diðer tüm taraflarýn katýlý- 
mýnýn gerekliliði ortaya konulmuþtur.

! Eskiþehir'de, özellikle ýsýnma ve sanayi amaçlý 
kömür kullanýmý nedeni ile hava kirliliðinin ciddi 
bir sorun olarak yaþandýðý, 1990'lý yýllarda önce 
sanayide, daha sonra evsel ýsýnmada doðalgaz 
kullanýmýnýn baþlamasý ile hava kalitesinde 
belirgin bir iyileþme saðlandýðý,  ancak  yine de kir-

! Üretimde verimliliði arttýrmak için girdiler daha 
etkin kullanýlmalý, modern yöntem ve araçlarýn 
kullanýmýný yaygýnlaþtýrmalý, tarýmsal eðitim-
yayým ve danýþmanlýk hizmetleri daha etkin hale 
getirilmelidir.

· Kuraklýk tarýmý tehdit eden ve edecek olan önemli 
bir sorun olup, kuraða dayanýklý bitki tür ve 
çeþitleriyle ilgili çalýþmalar öne alýnmalýdýr.

· Hayvancýlýðýn sürdürülebilirliði çok önemli olup 
yalnýzca yem bitkileri üretiminin teþviki ve etkin 
iþletilmesi yeterli olmayýp mera kanunun iþletil- 
mesindeki sorunlarýn da aþýlarak, çayýr ve mera 
iyileþtirilmesi çalýþmalarýna hýz kazandýrýlmalýdýr.

· Tarým kurumlarý arasý etkin iþbirliði konusundaki 
sorunlar aþýlarak ilin temel tarýmsal problemlerine 
yönelik disiplinler arasý ortak çalýþmalar geliþti- 
rilerek, tarým-sanayi iþbirliðine dayalý araþtýrmalar 
arttýrýlmalýdýr.

· Toprak kaynaklarýmýz, erozyonla, tarým dýþý amaçlý 
kullaným ve yanlýþ uygulamalarla yok olmaktadýr, 
topraklarýmýzýn korunmasýna iliþkin etkin önlemler 
alýnmalýdýr. 

 
· Kýrsal ve kentsel toprak düzenlemelerinde halkýn 

sürece katýlmasý için demokratik bir yönetim 
anlayýþý benimsenmelidir.   

· Ülkemizde tarýmýn deðiþik boyutlarý ve sorunlarý 
üzerine çok çalýþýlmýþ, ancak tarýmda çalýþan ve 
üreten kesimin sorunlarý üzerinde çok durulmamýþ 
yada kamuoyunda fazla dillendirilmemiþtir. Ýnsan 
Haklarý Evrensel Bildirgesinde de belirtildiði üzere 
“Her þey Ýnsanlar ve Ýnsanlýðýn Mutluluðu Ýçindir” 
ifadesinde somutlaþarak üreticiler ve tüketiciler 
açýsýndan belirsizliklerin giderilmesi gerekmek- 
tedir. Üreticiler için belirsizlikler üretimle ve 
satýþlarla baðlantýlý iken tüketiciler açýsýndan ise 
ürünlerin nitelikleri, güvenlik ve saðlýðý önemli 
konulardýr. Bu baðlamda üreticiler ve tüketiciler 
arasýnda etkin iþbirliði saðlanmalýdýr. 



bültenbülten
TMMOB

1

9

5

4

2008

12

leticilerin kýþ ve yaz dönemi deðerleri arasýnda büyük 
farklarýn hala görülebildiði ve kýþ döneminde hava 
kirliliðinin sorun olmaya devam ettiði ortaya konul- 
muþtur. Bugün için, Eskiþehir'in hava kalitesinin 
nicel ve coðrafi daðýlýmlarýný belirleyen ana etmen- 
lerin trafik ve doðalgaz kullanýmýnýn yaygýnlaþma- 
masý nedeni ile evsel ýsýnma olduðu belirlenmiþtir. 
Kentte yapýlan hava kirleticileri ölçüm sonuçlarýna 
göre yýllýk  emisyon envanterleri ve bu verilere dayalý 
kirlilik haritalarý oluþturulmasý çalýþmalarýnýn devam

ettiði ortaya çýkmýþtýr. Kentte bugüne kadar, kapsamlý 
ve sistematik bir hava kalitesi planýnýn uygulanma- 
dýðý, ancak kýsa dönemli hazýrlanan planlar ile iyileþ- 
tirmeler saðlandýðý belirlenmiþtir. 2007 yýlýnda 
Anadolu Üniversitesi tarafýndan baþlatýlan proje kap- 
samýnda, ilgili kurumlarýn da iþbirliði ile Eskiþehir 
için Temiz Hava Planýnýn hazýrlanmasýnýn hedef- 
lendiði ortaya çýkmýþtýr.

                                           TMMOB 
                          Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu

ODA DANIÞMA KURULU -SEKRETERLER SAYMANLAR 

TOPLANTISI YAPILDI.

K.Levent Güler katýldý.Toplantýnýn açýlýþ konuþ- 
masýný yapan Makina Mühendisleri Odasý Yönetim 
Kurulu Baþkaný Emin Koramaz, Yönetimlerde 
oldukça fazla yenilenme olduðuna dikkat çekerek, 
“Bu vesileyle þubelerimizin eski yöneticilerine çalýþ- 
malarýndan dolayý teþekkür ediyorum ve yeni seçilen 
þube yöneticilerini de kutluyorum, çalýþmalarýnda 
baþarýlar diliyorum” diye konuþtu. 

Makina Mühendisleri Odasý'nýn 41. Dönem Danýþma 
Kurulu III. toplantýsý, 1 Mart 2008 tarihinde 
Ankara'da yapýldý. Oda'nýn 22 aylýk çalýþmalarýnýn 
deðerlendirildiði; birlikte karar alma, üretme ve 
yönetme anlayýþýnýn en önemli araçlarýndan olan tüm 
þubelerimizden toplam 167 kiþinin  katýldýðý 
Danýþma Kurulu toplantýsýna Þubemizden Yönetim 
Kurulu Üyeleri R.Erhan Kutlu,Tayyar Çaydere,     
M.  Simavi   Bakýr,  Oðuz  Kepez  ve  Þube  Müdürü


