
TEKNÝK GEZÝLER
BURSA YAPI YAÞAM FUARLARINA TEKNÝK GEZÝ DÜZENLENDÝ

19-23 Mart 2008 tarihleri arasýnda Bursa' da 
düzenlenen Bursa Yapý ve  Yaþam , Bursa 3. Isýtma 
Soðutma Havalandýrma ve Doðalgaz Teknolojileri 
Fuarlarýna Üyelerimizin katýlýmýný saðlamak amacýy- 
la 23 Mart 2008 tarihinde teknik gezi gerçekleþtirildi.

Üyelerimizin sektördeki son geliþmeleri takip 
etmelerine olanak saðlamak, birlik ve dayanýþmayý 
güçlendirmek amacýyla düzenlenen gezimiz  09:00 
da Odamýzýn önünden hareketle baþladý. Fuara 
katýlan çok sayýda kuruluþun stantlarýný gezen 
üyelerimiz meslek alanlarýyla ilgili geliþmeler 
hakkýnda bilgi sahibi oldular. Fuar sonrasý Mudan- 
ya'ya gidildi. Mudanya'da yenilen akþam yemeði ve 
çevre gezintisinden Eskiþehir'e dönüldü.

TÜYAP KONYA DOÐALGAZ 2008 FUARINA KATILDIK
06 Nisan 2008 tarihinde Tüyap tarafýndan Konya'da 
düzenlenen  Konya 5. Doðalgaz ,Isýtma Soðutma, 
Havalandýrma, Pompa, Vana, Tesisat, Yalýtým 
Ekipmanlarý ve Malzemeleri  fuarýna teknik gezi 
düzenlendi.  35 üyemizin katýldýðý teknik gezimiz 
için sabah saat 07:00 da Odamýz önünden hareket 
edildi. Fuar merkezine gelindiðinde Fuar organizas- 
yon firmasýnýn  Konya yöresel yemeklerinden oluþan 
ikramýný ile karþýlanan üyelerimiz daha sonra 
sektörel ve teknolojik geliþmeler hakkýnda bilgi 
almak üzere firmalarýn standlarýný gezdiler.LPG &CNG FUARINA

TEKNÝK GEZÝ DÜZENLENDÝ
Ekonomik ve çevreci özelliðiyle öne çýkan LPG ve 
CNG 'nin kullanýmýný özendirilmesi,bu konuda 
kamuoyu oluþturulmasý ve Pazar kanallarýnýn 
þekillendirilmesi amacýyla 03-06 Nisan 2008 tarihleri 
arasýnda Ýstanbul CNR EXPO fuar merkezinde 
düzenlenen " Likit Petrol Gaz ve Basýnçlý Doðalgaz 
Hizmetleri ve Teknolojileri (LPG&CNG FAIR) 
fuarýna üyelerimizin katýlýmlarýný saðlamak amacýyla 
05 Nisan 2008 tarihinde teknik gezi düzenlendi. 30 
Üyemizin katýldýðý fuar gezilerek sektörle ilgili 
geliþmeler, yeni ürünler hakkýnda bilgi alýþveriþinde 
bulunuldu.
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ÖÐRENCÝ ÜYELERÝMÝZE TEKNÝK GEZÝ DÜZENLENDÝ 
Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlýk 
Fakültesi Endüstri Mühendisliði Bölümünde öðre- 
nim gören Öðrenci Üyelerimizden gelen talepler 
doðrultusunda Eczacýbaþý Artema Fabrikasýna teknik 
gezi düzenlendi. 

 18 Nisan 2008 tarihinde gerçekleþtirilen geziye 20 
öðrenci üyemiz katýldý. Fabrika yetkililerince fabri- 
kayla ilgili tanýtým yapýldýktan sonra üretim aþama- 
larý gezildi. Fabrikanýn üretim kapasitesi, hedefleri, 
endüstri mühendislerinin çalýþma durumlarý ve 
firmanýn mühendislerden beklentileri hakkýnda bilgi 
verildi.

EDEBÝYAT - SÝNEMA ÝLÝÞKÝSÝ KONUÞULDU

TMMOB Makina Mühendisleri Odasý (MMO) ile 
Türkiye Yazarlar Sendikasý (TYS) tarafýndan 
ortaklaþa düzenlenen "Edebiyat - Sinema iliþkisi ve 
sinemada edebiyat uyarlamalarý" konulu söyleþi, 29 

Mart 2008 Cumartesi günü saat 
18:00 'da MMO salonunda 
düzenlendi.
Söyleþide konuþan Samet Kara- 
bacak, edebi eserlerin sinemaya 
uyarlanmasýnda karþýlaþýlan so- 
runlar ve kimi örnekler üzerinde 
durdu.  Bir  yazarýn  edebi eserini

Ortaya koyarken doðru sözcüðü bulamadýðýnda 

birþeylerin eksik kaldýðýný anlamasý gibi, yönetmenin 

de filmi gerçekleþtirirken bir ritm tutturmaya 

çalýþtýðýný söyledi. Dünya edebiyatýnýn bazý iyi 

örneklerinin ayný baþarýyla sinemaya uyarlanama- 

masýnýn o eserlerin gerçekten çok önemli birer edebi 

eser olmasýndan kaynaklandýðýný vurgulayan 

Karabacak, "Bir senaryo ne kadar edebiyse, o kadar 

baþarýsýz bir film ortaya çýkar" dedi.
 "Sinemacý yazýnsal yapýttaki gücü yakalayamýyorsa 

o iþe kalkýþmamalýdýr" diyen Samet Karabacak, 

Yusuf Atýlgan'ýn Anayurt Oteli örneðinde olduðu gibi 

iyi uyarlamalarýn da mevcut olduðunu belirterek, 

þunlarý söyledi: 

 "Kitap mý filmden daha iyi, film mi, herkes için farklý 

olabilir. Birisi edebiyatýn olanaklarýný iyi kullan- 

mýþtýr, diðeri sinemanýn. Bir kiþinin kitapla kurduðu 

iliþkiyle filmle kurduðu iliþki arasýnda daðlar kadar 

fark vardýr. Sinema senaryosu edebi esere muhtaç 

deðildir. Ama sinema, edebiyatla olan baðlantýsýný da 

tümüyle koparmýþ deðildir.”
Söyleþiden sonra yönetmen Tarkovsky'in "Ývan'ýn 

çocukluðu" adlý filmi gösterildi.

Söyleþide Konuþan
Samet Karabacak
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