
İşyeri Temsilcileri, Komisyon Üyeleri, Temsilcilik
Yürütme Kurulu Üyeleri, Denetleme ve Onur Kurulu
Üyeleri, Teknik Görevliler, Oda organlarında Yönetim
ve Yürütme Kurulları'nda geçmişte görev yapmış
üyelerimizin oluşturduğu Danışma Kurulu
Toplantısının beşincisi 2 Aralık 2007 tarihinde
Özgüven Restaurant’ta yapıldı. Şubemizin 2006-
2007 yılları çalışma programının değerlendirilmesi
ve Şube Olağan Genel Kurulu gündemiyle gerçek-
leştirilen toplantıya 64 üyemiz katıldı. Açış konuş-
masının ardından faaliyet raporu sunuldu. Şubemizin
7.Olağan Genel Kurulu'na yönelik olarak Danışma
Kurulu'nun önerileri alındı.
Sube Başkanımız R.Erhan Kutlu toplantının açış
konuşmasında şöyle konuştu:
De¤erli Dan›flma Kurulu Üyeleri
7. dönem yönetim kurulu olarak çalışma dönemini

tamamlamış bulunuyoruz. Şube çalışmalarımıza
verdiğiniz desteğe, ilgi ve güveninize Yönetim
Kurulumuz adına teşekkür eder, hepinizi saygıyla
selamlarım.
Şube Yönetim Kurulumuz çalışma dönemi içinde;
meslek ve meslektaşlarımızın sorunlarının yanı sıra,
ülkemize, kentimize, toplumumuza ve çevremize
karşı sorumluluklarımızın da bilinciyle mesleğimizin
evrensel, meslektaşlarımızın kişisel ve Odamızın
örgütsel birikimlerini hayatımızın ve çalışmalarımızın
içine katmayı, geleceğin şekillendirilmesinde yer
almayı, birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte
yönetme anlayışıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Bu
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anlayış emekten ve halktan yanadır, antiemperyalisttir,
özelleştirmelere, nükleer çetelere, savaşlara ve şeriat
özlemcilerine ve ırkçı politikalara karşıdır. Örgütsel
bağımsızlığını her koşulda korur, kararlarını demok-
ratik merkeziyetçi yöntemlerle alır, bir yandan meslek
alanları üzerinden ülke gerçeklerini sorgularken, öte
yandan mesleki denetimin ön koşulu olan üyelerinin
mesleki bilgilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları
da ön planda tutar. Üye sorunlarının toplum sorunla-
rından ayrı tutulamayacağını her çalışmanın eksenine
koyar. Bilim ve teknoloji temelinde sanayileşen, de-
mokratik Oda çalışma ilkeleri yol haritamızdır. Bu
kapsamda faaliyetlerimiz Şubemizde ve bağlı bulunan
üç temsilciliğimizde yoğun bir şekilde devam etmek-
tedir. Şube çalışmalarımız bülten, telefon mesajı,
elektronik posta ve Şubemiz web sitesinden siz değerli
üyelerimize sürekli olarak duyurulmaktadır.
Geçtiğimiz yılın en önemli olayı 22 Temmuz seçim-
leridir. Hepinizin bildiği gibi 22 Temmuzda ülkemizde
Cumhurbaşkanı seçilememesi nedeni ile erken seçim
yaşanmış, iktidarda bulunan AKP % 46.7 oranında
oy ve 341 milletvekili ile tekrar iktidar olmuştur.
Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmaması için elin-
den gelen  gayreti gösteren ve bundan da bir bakıma
başarılı olan ana muhalefet partisi, seçim sürecinde
sadece laik-anti laik, milliyetçi-ulusalcı bir politikayı
ön plana çıkartarak, ordunun sürece müdahil olması,
e-muhtıra, Cumhuriyet mitingleri ile bir şekilde
meydana gelen kamplaşmadan AKP karlı çıkmış ve
Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu önemli
bir süreçtir ve konuşmamız, değerlendirmemiz gere-
ken önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz.
Ekonomiyi IMF'ye, dış politikayı ABD'ye, iç güvenliği
polislere teslim eden bu siyasal iktidara seçim öncesi
hemen hemen tüm kesimlerin karşı olmasına rağmen
AKP ne oldu da tekrar büyük çoğunlukla iktidar oldu?
Ülkede yaşanan işsizliği nasıl çözeceğini, hızla
yoksullaşan halkın durumunun nasıl iyileştirileceğini,
eğitimde, sağlıkta ve sosyal güvenlikte yaşanan
tahribatın nasıl giderileceğini, tükenme noktasına
gelen tarımın nasıl ayağa kalkacağını hiçbir parti dile
getirmemiş her birinin ağzından IMF programını en
iyi ben yaparım yürütürüm sözleri çıkmıştır. IMF ve
çok uluslu şirketlerle ilişkiler konusunda karnesi A
olan AKP'nin tekrar iktidar olmasındaki en büyük
payın bu olduğunu biliyoruz.

85 yıl önce kurulmuş bulunan Cumhuriyetimizle barı-
şık olmayan bir kesim var. Bu kesim ülkemizin bu
günkü Cumhuriyet sisteminin içinde özgürce yaşarken,
Osmanlı hayali kuruyor. Kurtuluş Savaşı’nın verildiği
1920'li yıllardaki acıların hesabını düşünmeyen, o
dönem ülkemizi emperyalistlere peşkeş çekenlerin
kimler olduğunu çok iyi bilenler, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin demokratik yapısından faydalanarak yaptıkları
rejim tartışmalarının bir tek şeye faydası vardır, o da
emperyalistlerin emelleridir. Emperyalistlerin, ülkemiz
insanlarının dinsel, etnik ve siyasal farklılıklarını
kaşıyarak birbirine düşman olmasına fırsat veren
siyasal iktidar ve muhalefetin kimlere hizmet ettiklerini
çok açıkça görmemiz gerekir.
Ülkemiz linçci ve kendisi gibi düşünmeyen herkesi
yok etmeyi meşru gören anlayışlarla gericiliğin,
şovenizmin ve faşizan düşüncelerin egemen kılınmaya
çalışıldığı bir süreçten geçmektedir. Ancak gele-
ceğimizi karartmak isteyen, ülkemizi gericiliğin,
faşizmin, tek tipliliğin ve korkunun hakim olduğu bir
ülke haline getirmek isteyenlere izin vermeyeceğimiz
bilinmelidir.
Sürekli gündem değiştirilirken, hükümetin ne tür
yasalar hazırlayarak Meclis’ten geçirdiğini, ne tür
atamalarla başta yargı organları olmak üzere yaptığını
yaşayarak görüyoruz. Özelleştirme yani talan, yabancı
işçi, mühendis çalıştırma, nükleer enerji, hakim savcı
atamaları v.b. bir çok yasa ve yönetmelikte değişiklik
yaparak Cumhuriyetimizin temel nirengi noktaları
yok edilmek istenilmektedir.
Siyaset halktan ve halkın örgütlü kesimlerinin
katılımından uzaklaştırıldığında, siyasetin içinin
boşaltılarak yozlaşması doğaldır. Emekçilerin,
kadınların, gençlerin, çiftçilerin, emeklilerin örgütlü
sesleri siyasete yansımadığı sürece, siyaset bir avuç
siyaset simsarının tekelinde yozlaşarak çürüyecektir.
Bu siyasal çürümenin engellenmesinin yegane yolu,
toplumun örgütlenerek siyasallaşması, siyasetin de
toplumsallaşmasıdır. Ülkemizde 12 Eylül hukukunun
yarattığı baskı, geniş halk kesimlerini siyasetten
uzaklaştırmış, emek ve meslek örgütlerini kısaca
demokrasi güçlerini siyasetin dışına itmiştir. Siyasetin
anti-demokratik yönelimleri ve uygulanan ekonomik
politikalar halkı yoksulluk, işsizlik, örgütsüzleşme
ve giderek kutuplaşma süreçleriyle baş başa
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bırakmıştır. Siyasetin özgürlükçü bir ortamda değil
de e-muhtıra, e-bildirgelerle yukarıdan aşağıya doğru
dizayn edilmeye çalışılması, siyasetin savaş mantığına
indirgenmesi, gerilimin artırılmasının seçim sonuç-
larına da önemli ölçüde tesir ettiğine inanıyoruz. 

De¤erli arkadafllar
Şimdi sizlere soruyorum; bu sürecin dışında kala-
bilmeyi başaran var mı? Ne birey olarak ne de toplum
olarak bu sürecin dışında kalabilmek, bu sürecin
olumsuzluklarından etkilenmeden yaşayabilmek
mümkün değildir.
Ülkemizin, halkımızın, mesleğimizin ve meslektaş-
larımızın içinde bulunduğu bu olumsuzlukları aşmak
mümkündür. İnsanlarımızın, üzerinde özgürlük ve
güven içinde yaşayacağı başka bir Türkiye müm-
kündür. Bunun için bu ülkeyi yönetenler her şeyden
önce bütün bu olumsuz gidişin nedeni olan küresel
sermaye patentli politikalardan vazgeçmeli, yüzünü
kendi halkına çevirmelidir. Eksenine insanların
mutluluk ve refahını sosyal devlet anlayışını oturtan
bilim ve teknoloji politikalarına dayalı bir sanayileşme
ve kalkınma planı uygulamaya konulmalıdır. Böyle
bir stratejide yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunma-
lı, katma değeri yüksek ileri teknoloji isteyen alanlarda
yapılacak yatırımlar desteklenmelidir. Yatırımlar artı-
rılmalı özelleştirme uygulamaları ile devletin küçül-
tülmesi saplantısından vazgeçilmelidir.
Aydınlık bir Türkiye ve aydınlık bir gelecek için,
meslek örgütlerinin bir büyük sorumlulukla ve
öznesine insanı koyan bir çalışma anlayışı ile meslek
alanları üzerinden bu ülke için, bu halk için, insanımız
için bıkmadan, usanmadan, yılgınlığa düşmeden
doğruları söylemeyi sürdürmeleri gerekmektedir. Bu
anlamda bizlere çok fazla görev ve sorumluluk
düşüyor. Mesleki Demokratik Kitle Örgütü olan
Odamız; meslek alanlarından yola çıkarak doğruları
her zaman söylemeye devam edecektir.
De¤erli Arkadafllar
Çalışmalarımızın daha da geliştirilmesi mesleki
çıkarlarımızın korunması, örgütsel yapımızın
güçlendirilmesinden ve kolektif bir çalışmadan
geçmektedir. Özellikle MİEM faaliyetlerimizde
öğretim üyesi ve siz değerli meslektaşlarımızın bilgi

ve birikimlerinizi çeşitli komisyonlarda paylaşarak
çalışarak katkılarda bulunduğunuzu biliyoruz. Emeği
geçen herkese teşekkür ediyor bu çalışmaların daha
da ileriye gitmesi için Odamızın da her türlü desteği
vermeye hazır olduğunu bir kez daha yineliyorum.
TMMOB ve Odamız gericiliğe dayanan politikaları
bu ülkede geliştiren, yeşertenlere, insanlarımızın
geleceğini karartanlara, imam hatiplere, zorunlu din
eğitimiyle, kuran kurslarıyla, Türk-islam sentezi
politikalarla, devlet kurumlarında ve medya aracılığı
ile tüm toplumda yayılan kutuplaşmayı yaratanlara
tüm gücümüzle karşı çıktık ve çıkmaya devam
edeceğiz. İşte bu amaçla odamız, neo liberalizme,
gericiliğe, şeriata, her türlü ırkçılığa karşı, eşitlikten,
özgürlükten, laiklikten, demokrasiden, emekten ve
halktan yana bir anayasa için ve  bu görüşlerini dile
getirmek için 3 Kasım'da emek örgütleri ile beraber
Ankara'da 25.000'nin üzerinde kişinin katıldığı
mitingde karşı duruşunu göstermiştir.
Biz, tam Bağımsız ve Demokratik bir Türkiye'nin;
ulusal, bölgesel, kentsel  düzeyde, halkımızın refahını
artırıcı, öz kaynaklarımıza dayalı, kamu kesimi
öncülüğünde, özel girişimin dinamik katılımı, istihdam
artırıcı, sanayileşme ve kalkınma hedefine yönelik
planlı toplumsal politikaların hayata geçirilmesi ile
sorunlarının çözüleceğine inanmaktayız. Biz her
konuda ortak çalışma anlayışı ve işbirliğinin gelişti-
rilmesini, katılım ve eşgüdümün sağlanmasını bilgiye
ve emeğe saygı duyulmasını, üreterek büyüten, payla-
şarak gelişen bir toplumun, bir kentin, bir ülkenin
böyle oluşacağını düşünüyoruz.
Şube çalışmalarımızda bizi yalnız bırakmayan, sürekli
yanımızda olan ve destekleyen siz değerli danışma
kurulu üyelerine bir kez daha Yönetim Kurulumuz
adına teşekkür ediyorum.
Aynı yönetim anlayışının önümüzdeki dönemde de
Şubemizde devam etmesi için danışma kurulumuzun
üzerine düşen çalışmaları yapacağına inanıyor,
yönetim kurulumuz adına saygılar sunuyorum.

R.Erhan KUTLU
MMO Eskiflehir fiube Baflkan›



Tüyap tarafından düzenlenen Bursa 6. Metal
İşleme makineları, Kaynak, Kesme, Delme
Teknolojileri, Malzemeleri, El Aletleri, Hidrolik
Pnömatik Fuarlarına Üyelerimizin katılımını
sağlamak üzere 09 Aralık 2007 tarihinde teknik
gezi düzenlendi. Üyelerimizin sektördeki son
gelişmeleri takip etmelerine olanak sağlamak,
birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla
sosyal içeriği de olan gezimiz sabah saat 09:00
da Odamızın önünden hareketle başladı. İlk
olarak Cumalı Kızık ziyaret edildi ve tarihi evler
gezildikten sonra Fuar merkezine ulaşıldı. Fuara
katılan çok sayıda kuruluşun standlarını gezen

üyelerimiz meslek alanlarıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi oldular. Fuar sonrası Gemlik'e gidildi.
Gemlik’te yenilen akşam yemeği ve çevre gezintisinden sonra Bursa alışveriş merkezleri ziyaret edilerek
Eskişehir'e dönüldü.

TÜYAP Bursa Metal ‹flleme Teknolojileri
Fuar›’na Teknik Gezi Düzenlendi

Öğrenci üye Komisyonumuzun önerisiyle,
11 Aralık 2007 tarihinde Endüstri Mühen-
disliği Bölümü’nde öğrenim gören öğren-
cilerin katılımıyla Ford Otomobil Sanayi
A.Ş.'nin İnönü'deki Kamyon Fabrikasına tek-
nik gezi düzenlendi.
40 öğrenci üyemizin katılımıyla gerçek-
leştirilen gezide fabrika yetkililerince üretim
ve planlama birimleri gezdirilerek üretim
yöntemleri, iş akışları ve planlama yöntemleri,
mühendislerden kurumsal beklentiler hakkın-
da bilgiler verildi.

Ö¤renci Üyelerimize Yönelik Teknik Gezilerin
Düzenlenmesine Devam Edildi
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