
Geleneksel Mesle¤e Hoflgeldin
Kokteyli Gerçeklefltirildi

“Geleneksel Mesle¤e Hofl geldin Kokteyli” bu y›l
18 May›s 2007 tarihinde Ekrem Restaurant'da
gerçeklefltirildi. Osmangazi Üniversitesi  Makina
ve Endüstri Mühendisli¤i, Anadolu Üniversitesi
Endüstri Mühendisli¤i Bölümü son s›n›f mezuniyet
aflamas›ndaki ö¤rencilere yönelik düzenledi¤imiz
kokteylimize davetli olan Osmangazi Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarl›k Fakültesi Dekan
Yard›mc›lar›, Bölüm Baflkanlar›,Ö¤retim Üyeleri,
Meslek Odalar›n›n Temsilcileri, Bas›n Temsilcileri
de kat›ld›lar.
Şube Başkanımız açış konuşmasına” mezun olarak
aramıza katıldığınız için hepinizi kutluyor, yönetim
kurulumuz adına hoşgeldiniz diyorum. Zor bir teknik
eğitimi başarı ile tamamladınız, sizlere emek veren
başta aileleriniz olmak üzere değerli hocalarımıza
teşekkür ediyor onları da kutluyorum.” diyerek başladı
ve konuşmasını şöyle sürdürdü.
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MMO olarak biz bugün olduğu gibi her zaman sizlerin
yanınızda olduğumuzu, her konuda sizlere destek
olacağımızı bildirmek için bugün buradayız.
De¤erli arkadafllar
Bizim Mesleğimiz, bilim ve teknolojiyi toplumla
buluşturan insan odaklı bir meslek sorumlulukları
çok olan ama, o kadar da çok onurlu bir meslek,
bizler yaşamı kolaylaştıran meslek mensuplarıyız.
Sizlerin de  yaşama, ülkemize, topluluğumuza yeni
kazanımlar getirerek, güzellikler ve güç katacağınıza
inanıyoruz.
Mühendislik, bilim yoluyla elde edilmiş tüm bilgilerin,
akıl ve deneyim yoluyla somut sentezlere vararak,
insana yada genel kapsamı ile canlıya yararlı

Mühendislik Konular› Yan› S›ra ‹nsan
Ve Toplumu Daha ‹yi Anlay›p Toplum
Sorunlar›na Daha Rasyonel Çözümler
Üretebilmeliyiz.
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oluşumları yaratma gücü ve çabasıdır. Mühendis ise
bu gücün ve çabanın öznesidir. Görüldüğü gibi
mühendislik, bilimsel ve teknik bir alan olmakla
beraber sosyal bir teşebbüstür. Mühendisler beraber
çalıştıkları kişiler ve toplumla etkin bir iletişim
içindedir. Mühendislik mesleği, ülke ekonomisini ve
insan yaşamını doğrudan etkileyen bir meslektir. Bu
nedenle mühendislerin çok iyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş
olmaları zorunluluğu vardır. Yalnız teknolojik boyutla
sınırlı olmayan yaptıklarımızın topluma ve çevreye
neler getirebileceğini düşünerek, yaşadığı ve mesleğini
yürüttüğü toplumu ve çevreyi iyi tanıması gerek-
mektedir. Toplumun yeni dönüşümlerinde biz
mühendislerin önemli rolleri bulunur. Mühendislik
konuları yanı sıra insan ve toplumu daha iyi anlayıp
toplum sorunlarına daha rasyonel çözümler ürete-
bilmeliyiz.
Günümüzde uluslararası ekonomik yarışın en önemli
girdisi teknolojidir. Ülkelerin gelişmesinde teknoloji
ne kadar önemli ise, teknolojinin gelişmesinde de
mühendis o kadar önemlidir. Mühendis, bilimi
teknolojiye dönüştüren unsur olmanın yanında,
yarattığı teknolojiyi toplumun ihtiyaçlarını karşılamak
için kullanandır aynı zamanda. Mühendis bilimle
toplum arasında bir köprüdür. Teknolojideki ilerlemeyi
ve onun yarattığı değişmeyi durdurmak mümkün
değildir. Değişimin tüm canlılar için iyi yönde
olmasını sağlamak sadece bugün için değil gelecek
kuşaklar içinde çok önemlidir. Bu bakımdan insanlığın
ortak ürünü olan bilimin ve teknolojinin insan yararına,
toplum yararına kullanılmasını sağlamak gerekmek-
tedir, biz mühendislerin en büyük görevi budur.
De¤erli Arkadafllar
MMO anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş
kamu kurumu niteliğinde bir meslek odasıdır.
TMMOB'ne bağlı 23 odadan biri olan Odamıza
makina, endüstri, işletme, uçak, havacılık, uzay,
metot, sistem, sanayi mühendisleri üye olmaktadırlar.
Odamızın 18 şubesinden biri olan Eskişehir Şubesine
Bilecik, Afyon ve Kütahya illeri bağlıdır.
Biz meslek ve meslektaş sorunlarının toplum ve ülke
sorunlarından farklı olmadığı düşüncesi ile birlikte

üretme,  birlikte  karar alma, birlikte yönetme anlayışı
ile  gücünü sadece üyesinden alan bir örgütüz. Biz
yaşamın her alanında olan bir meslek gurubuyuz,
planlamada, projede, üretimde, denetimde, yönetimde
ve tüketimde. Siz değerli meslektaşlarımızın  katılımı,
desteği ne kadar çok olursa, sorunlarımızı ve
beklentilerimizi de o ölçüde daha iyi karşılayabiliriz,
çözebiliriz.

De¤erli Arkadafllar
Günümüzde toplumların refah seviyesinin
yükseltilmesi için artık sanayileşme çabaları yeterli
gelmiyor, küresel rekabeti yakalayabilmeniz için
yüksek teknolojiyi uygulamanız, verimliliği artır-
manız, haksız rekabeti ortadan kaldırmanız, güvenilir
ve kaliteli üretim yapmanız gerekiyor. Teknolojiyi
yalnızca kullanan değil teknoloji üreten bir toplum
olma hedefine ulaşabilmek, tüm sanayi sektörlerinde,
var olmayı, mühendislik tasarımından hareketle ve
iyi organize olmuş bir mühendislik sürecinin varlığı
ile mümkün kılmaktadır.
Bizler, üretilen bilgiyi sistemleştiren ve insanlığın
kullanımına sunan kişiler olarak, yaşanan hızlı
teknolojik gelişimin mühendislik alanında zorunlu
kıldığı önemli bir konu, meslek yaşamı boyunca
sürekli eğitime duyulan gereksinimdir. Bilgilerin
güncelleştirilmesi ve gelişmelere daha çabuk ve kolay
uyum olanakları yaratılması için sürekli eğitim
merkezlerini bir zorunluluk haline getirmektedir.
MMO olarak bir yapılanmayı oluşturduk. Meslek-
taşlarımıza  MİEM kapsamında eğitim vermeye
çalışıyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Sizler, okulu-
nuzu bitirdiniz ama  öğrenmeye, yeni eğitimler almaya

Küresel rekabeti yakalayabilmeniz için
yüksek teknolojiyi uygulaman›z,

verimlili¤i art›rman›z, haks›z rekabeti
ortadan kald›rman›z, güvenilir ve kaliteli

üretim yapman›z gerekiyor.
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devam edeceksiniz. Meslek içi eğitimler yaşamınız
boyunca devam edecek ve bu durumda Odamız
devamlı yanınızda olacaktır.

De¤erli Arkadafllar
Mesleki çalışmalarını  yürütürken, toplumsal
çürümeye karşı mücadeleyi ilke edinen
Odamız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve
devrimlerine yürekten bağlı olarak,  üyele-
rimizin yanı sıra, halkımızı bilgilendirmek,
bilinçlendirmek için çaba gösterirken,
bilimden, teknolojiden, üretimden, demok-
rasiden, hakça paylaşımdan, emekten, tam
bağımsızlıktan, barıştan, kamu yararından,
sosyal hukuk devletinden, çevreden, kısacası
insan için güzel olan evrensel her türlü
değerleri savunmuştur, savunmaya da devam
edecektir. MMO dik duruşuna devam ede-
cektir, her platformda görüşlerimizi,
önerilerimizi, eleştirilerimizi, uyarılarımızı

yapacağız ve toplumumuza dayatılan politikaları
sorgulayacak, halkımızın ve ülkemizin çıkarı
doğrultusunda bilgi akışını toplumumuza sunmaya
devam edeceğiz
Güzel,  Yaşanabilir Bir Kent, Yaşanabilir Bir Ülke
ve Yaşanabilir Bir Dünya da, Sağlıklı, Aydınlık,
Mutlu, Başarılı Gönlünüzce Bir Yaşam Dileklerimle
Sevgi ve Saygılar Sunarım.
Şube Başkanı Erhan Kutlu'nun açış konuşmasından
sonra genç meslektaşlarımız mühendislik yemini
ettiler ve Şube Yöneticileri, öğretim üyeleri meslek-
taşlarımıza Odamızın rozetini taktılar.

Toplumumuza dayat›lan politikalar›
sorgulayacak, halk›m›z›n ve ülkemizin
ç›kar› do¤rultusunda bilgi ak›fl›n›
toplumumuza sunmaya devam edece¤iz

Genç meslektafllar›m›z Mühendislik Yemini ettiler Meslektafllar›m›za Oda rozetleri tak›ld›


