
Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi, Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölüm-
lerine yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerine Odamızı
ve etkinliklerimizi tanıtmak, öğrenci üyelik hakkında
bilgi vermek amacıyla 22 Ekim 2007 tarihinde Makina
Mühendisliği Bölümünde, 2 Kasım 2007 tarihinde
Endüstri Mühendisliği Bölümünde “Bölüme
Hoşgeldin Buluşmaları” düzenlendi.
Makine Mühendisliği Bölümü Suat Mirza Konferans

Bölüme Hoflgeldin
Buluflmalar› Gerçeklefltirildi

Makina Mühendisli¤i Bölümü’nde buluflma. Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’ndeki ikram.

Prof. Dr. L. Berrin ERBAY ESOGÜ Rektörü Prof. Dr.
Faz›l TEK‹N

salonunda gerçekleştirilen etkinliğimizde Bölüm
Başkanı Prof. Dr. L. Berrin Erbay yaptığı konuş-
masında; zor bir sınavı başararak kazandıkları makine
mühendisliği bölümünde bilgiye kolay ulaşma
yöntemlerini öğrenerek eğitim süreçlerini en iyi şekil-
de değerlendirmelerini, bu konuda Odamızın her za-
man imkanlarını sunduğunu vurgulayarak başarı
dileklerini iletti.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Fazıl Tekin meslek kuruluşlarının ülke ölçeğinde
etkinliğine ve önemine değinerek, Odamızın İlimiz-
deki meslek kuruluşları içerisinde  en aktif kuruluşların
başında geldiğini, üniversite ile her zaman işbirliği
içerisinde olduğunu belirtti.
Endüstri Mühendisliği Bölümünün bulunduğu
Bademlik kampüsündeki öğrenci yemekhanesinde
gerçekeştirilen diğer etkinliğimizde Bölüm Başkanı
Nimetullah Burnak Odamız ve Bölüm işbirliğiyle
gerçekleştirilen öğrencilere yönelik faaliyetlerimize
ve bunların eğitim programlarına katkılarına değindi.
Şube Başkanımız R. Erhan Kutlu her iki buluşmada
yaptığı konuşmasında;
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öğrenci arkadaşlarımızın bölümlerini kazanarak
gösterdikleri başarıdan dolayı kutlayarak başarılarının
eğitim süreçlerinde de devam edeceğine olan inancını
belirtti.
20 Ekim 2007 tarihinde Hakkari Dağlıca'da ulu-
sumuzun bütünlüğüne  yönelik yapılan haince saldırıyı
kınıyarak Odamızın amacı ne olursa olsun ve kim
tarafından yapılırsa yapılsın her türlü şiddete, savaşa,
işgale karşı olduğunu belirtti.
Mesleğimizin birinci amacının insan yaşamını
kolaylaştırmak, güzelleştirmek olduğunu, insanların
barış, kardeşlik, hoşgörü, demokrasi içinde ve insanın
insanca yaşamasının mümkün olduğu bilinciyle,
üzerimize düşen sorumlulukları bundan sonra da
yapmaya devam edeceğimizi söyledi.
Odamızın kurumsal yapısı ve işleyiş biçimi hakkında
bilgiler veren KUTLU konuşmasının devamında;
Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona
göre politikalar üreterek yaşama geçiren bir çalışma
anlayışında olan Odamızın üyelerinin yanı sıra
öğrencilere de özel bir önem verdiğini vurguladı.
Okulda teorik olarak verilen eğitimin  pekiştirilmesi
için teknik gezi, konferans, söyleşi, kurs gibi etkin-
liklerin yanı sıra sosyal aktivitelerde de Odamızın
yardımcı olacağını ve yanlarında olacağını belirtti ve
konuşmasını şöyle sürdürdü:

De¤erli arkadafllar
Uluslar arası rekabet içersinde eğitim alanından
başlayıp istihdam aşamasına kadar bir sürü yaşanan
sorunlar bulunmaktadır. Yaşanan bu sorunlar  kar-
şısında, mühendislik alanında dünyadaki ve ülke-
mizdeki gelişmeleri, bu gelişmelere bağlı olarak
mühendislik hizmetlerindeki üretim sistemlerini, iş
süreçlerini, hizmetlerin tanımını, uygulama ve denetim
süreçlerindeki konumunu, mühendislik eğitimindeki
yeni düzenlemeleri izleyip, değerlendirerek yönlen-
dirmeye çalışarak üyelerimizin kendilerine olduğu
gibi ülkemize ve toplumumuza en iyi katkıları sun-
mayı arzu ediyoruz..
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 beklen-
tilerimizi de o ölçüde daha iyi karşılayabiliriz, çöze-
biliriz.
Dünya da ve özellikle ülkemizde son zamanlarda
yaşananlardan sonra, gelecek yıllarda çok daha
karmaşık ve etkili bir şekilde yaşanacak sorunlar
karşısında, üyelerinin eğitimi, mesleki, teknik ve
bilimsel düzeylerinin yükseltilmesi ile istihdam gibi

Endüstri Mühendisli¤i Bölüm Baflkan›
Prof. Dr. Nimetullah BURNAK

fiube baflkan›m›z R. Erhan KUTLU ö¤rencilere hitaben
konuflurken.
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alanlarda yapması gereken çalışmaların öneminin
arttığını görmekteyiz.
Mühendis, üretilen bilgiyi sistemleştiren ve insanlığın
kullanımına sunan kişi olarak, yaşanan hızlı teknolojik
gelişimin mühendislik eğitimi alanında zorunlu kıldığı
önemli bir konu, öğrencilikten sonrada ve meslek
yaşamı boyunca sürekli eğitime duyulan gerek-
sinimdir.
Bilgilerin güncelleştirilmesi ve gelişmelere daha
çabuk ve kolay uyum olanakları yaratılması için
sürekli eğitim merkezlerini bir zorunluluk haline
getirmektedir. MMO olarak biz bu yapılanmayı
oluşturduk.Meslektaşlarımızla birlikte öğrenci
arkadaşlarımıza da MİEM kapsamında eğitim
vermeye çalışıyoruz ve bunu çok önemsiyoruz.
Biz oda olarak eğitim sorunlarının çözümü sürecinde
yeni mezun mühendislerde şu özelliklerin bulunması
gerektiğine inanıyoruz,
Öğrenmeyi öğrenmiş,
Araştıran,
Bilgi üreten,
Yabancı dil bilen,
Teknolojiyi kullanabilen,
Sosyal bilimlere açık,
Çevresini sorgulayan, yaratıcı, üretken, toplumla
bütünleşen, kalite bilincine sahip, yerel değerleri göz
ardı etmeyen, zamanın değerini kavrayan, kendisiyle
barışık, etik değerlere sahip, entelektüel özellikli,
meslek örgütüne ve örgütlenmesine inanan, ülke ve
meslek sorunlarına duyarlı bir mühendis. Görüyor-
sunuz böyle bir birikime sahip olmamız için okulu-
nuzun yanı sıra, odamızla, toplumla, sanayi ile
ilişkilerimizi geliştirmek tamamlamak zorundayız.
İşte odamız bu bilinçle her zaman sizin yanınızda
olacak sizde aldığı güçle çalışmalarını sürdürecektir.

De¤erli Arkadafllar
Mesleki  çalışmalarını yürütürken, toplumsal çürü-
meye karşı mücadeleyi ilke edinen odamız,

Cumhuriyetimizin temel ilke ve devrimlerine yürekten
bağlı olarak,  üyelerimizin yanı sıra, halkımızı
bilgilendirmek, bilinçlendirmek için çaba gösterirken,
bilimden, teknolojiden, üretimden, demokrasiden,
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.

Duyuru!
HAVACILIK E⁄‹T‹MLER‹

fiubemizin Havac›l›k Faaliyetleri
Kapsam›nda 2008 Bahar
Döneminde Türk Hava

Kurumu'nun ‹nönü Tesislerinde
Planör, Paraflüt, Yamaç Paraflütü,

Delta Kanat, Yelken Kanat
E¤itimleri Düzenlenecektir.

E¤itime Kat›labilmek için Türk
Hava Kurumunca Eskiflehir

Osmangazi Üniversitesi Bademlik
Kampusünde Düzenlenecek

MODEL UÇAK KURSU'na Kat›lmak
Gerekmektedir. Kat›l›m Ücreti

10.00.- YTL/kifli'dir. E¤itim 20 Kiflilik
Gruplara Düzenlenecektir.

•  Model Uçak Kurslar› Cumartesi - Pazar
iki gün süreli olup kurs tarihleri talepe göre

belirlenecektir.

Kay›t: Makina Müh. Odas› Eskiflehir fiubesi
Tel: 0.222 444 8 666 / 0.222.2309360

Müracat: Emine B‹LGE dahili :18
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