
Birlik ve Dayanýþma Kokteyli

20 Ocak 2007 tarihinde Özgüven Restaurantta düzen-
lenen Birlik ve Dayanýþma Kokteyline Üyelerimiz
ve davetliler katýlarak sohbet edip hoþca vakit geçirdi-
ler.
250 kadar üyemizin katýldýðý kokteylde Þube Baþkaný-
mýz R.Erhan KUTLU þöyle konuþtu;

DEÐERLÝ ARKADAÞLAR
2006 yýlý Dünyamýzda ve Ülkemizde yaþanan iyi ve
kötü günleri ile geride kalmýþtýr.Yeni gelen 2007 yýlý-
nýn mesleðimize, meslektaþlarýmýza, ülkemize ve
toplumumuza yeni kazanýmlar ve güzellikler getiren
bir yýl olmasýný isteyerek kutluyoruz.
Ülkemizde ve bölgemizde önemli olaylarýn yaþandýðý
þu günlerde sizlerle buluþmak beraber olmak bize bü-
yük bir sevinç, coþku ve ayný zaman da güç vermekte-
dir.
Odamýz her zaman olduðu gibi sizden aldýðý bu güç
ve güvenle çalýþmalarýný sürdürürken beraber olmak
ve bu beraberliði daha da güçlü kýlmak için bugün
sizlerle beraberiz.
Dün katledilen gazeteci Hrant DÝNK'i saygý ile aný-
yoruz, ailesine ve dostlarýna baþsaðlýðý diliyor, bu

saldýrýyý kýnýyoruz..Katillerinin bir an önce bulunmasý-
ný ve adalet önüne çýkarýlmasýný istiyoruz.Ülkemizde
yeni bir milliyetçi ve þoven  dalga yaratýlarak bölge-
mizdeki karýþýk savaþ ortamýnýn içine çekilmek iste-
yenlerin olduðunu biliyoruz Hrant DÝNK fikirleri be-
nimsenir yada eleþtirilir bu ayrý bir konu, ama ülkemizi
seven birinin yada birilerinin bu cinayeti iþlemesi
mümkün görünmüyor.Sýkýlan bu kurþunlar, kardeþlik,
barýþ içinde, eþit ve özgürce bir arada yaþamak isteyen
ve Türkiye'nin geleceðine karþý sýkýlmýþtýr.
Geleceðimizi karartmak isteyen, ülkemizi gericiliðin,
faþizmin ve korkunun hakim olduðu bir ülke haline
getirmek isteyenlere izin verilmeyecektir. Bilinmelidir
ki  MMO olarak  amacý, düþüncesi, niyeti ne olursa
olsun ve kim tarafýndan yapýlýrsa yapýlsýn her türlü
þiddetin, savaþýn, iþgalin ve bu tür eylemlerin karþýsýn-
dadýr.
Bu menfur olayla ülkemizde gündem bir anda deðiþe-
cektir. Ancak geçtiðimiz yýla kýsaca bakarsak benzeri
gündem deðiþikliklerini sýkça yaþadýk. 2006 yýlýnda
da Ülkemizde uygulanan sanayi politikalarý, bilimi
ve teknolojiyi dýþlayarak, ucuz iþgücünü sanayinin
tek temel aracý yapmýþtýr, mesleðimiz ve meslektaþlarý-
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mýz açýsýndan ne yazýk ki hiçte iyi bir yýl olmamýþ-
týr.Sanayi yatýrýmlarýnýn istenilen düzeyde olmamasý,
istihdam açýðýný büyütmüþ, çalýþanlarýn reel gelirlerini
azaltmýþtýr.Ülkemizde artýk bir sanayi politikasý yoktur,
resmi söylemlerin aksine ülkemiz üretim yeteneðini
kaybetmektedir.Ekonomide yaþanan sözde büyüme
ise, ucuz döviz ve ithalata dayalý olup, üretim ve
istihdamý azaltan bir çizgidedir.Bu durum meslektaþ-
larýmýzýn istihdamýný beklenen düzeyde gerçekleþtir-
memekte, iþsizliðe, düþük ücretlere, mesleki tatminsiz-
liðe, meslek alaný dýþýnda çalýþmaya ve beyin göçüne
yol açmaktadýr.Bir çok iþletmede mühendis istihdamý
azalmýþ, reel ücretlerimiz ise giderek düþmektedir.
Deðerli arkadaþlar
Küreselleþme sürecinin yaþandýðý dünyamýzda, emek
yoðun teknolojilerden ileri teknoloji uygulamalarýna
geçiþ çabalarý, yoðun bir þekilde ulusal sanayi ve
ekonomimizi her boyutu ile etkilemektedir. Pazar
þartlarý, bu ortamda geliþen, sürekli deðiþim gösteren
müþteri talepleri, mühendislik uygulamalarýný,
tasarýmdan üretime, satýþtan kullanýma, geliþkin iliþki
ve iletiþim ortamýnda, esnek, doðru çok yönlü hareket
edebilme zorunluluðu ile karþý karþýya býrakmýþtýr.
Tüm bu ifade edilenlerin gerçekleþebilmesi artýk
günümüzde iyi organize olmuþ bir mühendislik süreci-
nin varlýðý ile mümkün olabilmektedir.
Biz bu anlamda mesleðimizin ve meslektaþlarýmýzýn
geliþimi için en önemli konunun eðitim olduðuna
inanýyoruz.Þubemizin yeni hizmet binasýnda oluþtur-
duðumuz eðitim salonlarýnda bilgi ve birikimlerimizi
geliþtirilmek için  teknik konularda olduðu gibi sanat-
sal ve sosyal konularla sizlerle daha çok buluþmaya
devam edeceðiz. Sizlerin katýlýmý, katkýsý, desteði ne
kadar çok olursa, sorunlarýmýza ve beklentilerimize
de o ölçüde daha iyi çözüm önerileri getireceðimize,
yeni kazanýmlar elde edeceðimize inanýyoruz
Deðerli arkadaþlar
Ulaþým artýk günümüzde geliþmiþliðin en önemli bir
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göstergesidir. Ürettiðiniz mal ve hizmetleri güvenli,
hýzlý, ekonomik bir þekilde pazarlara ulaþtýrmanýz,
teknolojiye, bilgiye ulaþmanýz, iliþkilerinizi geliþtirme-
niz gerekiyor.  Bir  kentin, bir ülkenin  geliþmesi için
en önemli faktörlerin baþýnda gelmektedir. Ulaþým
konusu meslek alanlarýmýzý ilgilendiren önemli bir
konu olup, komisyonlarýmýz kentimiz ulaþýmý ile ilgili
çalýþmalar yapmaktadýrlar, önümüzdeki günlerde
kamuoyu ile bu konularý paylaþacaðýz. Ancak kentler
ve bölgeler arasý kara ve demir yolu olarak önemli
bir kavþak olan kentimize yýllardýr yol konusunda
bir yatýrým yapýlmamakta iken, Kentimizde hazýr
yapýlmýþ bulunan ve iþletmeye açýlmasý büyük bir
yatýrým maliyeti getirmeyen bir havaalanýnýn iþletmeye
açýlmamasý için yapýlanlarý ve söylenenleri doðru
bulmuyoruz. Olay sadece havadan yolcu taþýma olayý
olarak görülmemelidir, bölgesel olarak hava kargosuna
uygun, uçak revizyonlarýnýn yapýlabileceði alt yapýsý
bulunan, istihdam ve kentimize katma deðer kazandý-
racak bir projenin baþlangýcý  olarak görülmeli ve de-
ðerlendirilmelidir.
Meslek alanlarýmýzýn, meslektaþlarýmýzýn, kentimizin
geliþmesi için önemli olan konularda ortak çalýþma
anlayýþý ve iþbirliðinin geliþtirilmesini, katýlým ve eþ-
güdümün saðlanmasýný, bilgiye ve emeðe saygý duyul-
masýný istiyoruz.Üreterek büyüyen, paylaþarak geliþen
bir toplumun, bir kentin, bir ülkenin böyle oluþacaðýný
düþünüyoruz.
MMO olarak sizden aldýðýmýz güçle, toplumumuza
dayatýlan politikalarý sorgulayacak, her platformda
görüþlerimizi, önerilerimizi, eleþtirilerimizi, uyarýla-
rýmýzý yapmaya devam edeceðiz.

2007 yýlýnýn,
Barýþýn ve kardeþliðin,
Sevginin ve dostluðun,
Çaðdaþlýðýn ve Demokrasinin,
Düþünce ve inançlara saygýnýn, hoþgörünün,
Bilimin, Yatýrýmýn,
Üretimin ve hakça paylaþýmýn,
Ayrýlýklarý deðil, beraberlikleri buluþturan,
Doðrudan yana ve haksýzlýklarýn karþýsýnda,
Ülke ve halkýmýzýn çýkarlarýný kendi çýkarlarýndan

üstün tutanlarýn,
Beklentilerimizi karþýlayan aydýnlýk ve güzel bir

yýl olsun istiyoruz.



Þube Danýþma Kurulu Toplantýsý Yapýldý

Þubemizin 2006-2008 Çalýþma Döneminin üçüncü
Danýþma Kurulu Toplantýsý 18 Þubat 2007 tarihinde
Þubemiz Eðitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleþti-
rildi.
Ýþyeri Temsilcileri, Komisyon Üyeleri, Temsilcilik
Yürütme Kurulu Üyeleri, Denetleme ve Onur Kurulu
Üyeleri, Teknik Görevliler, Oda organlarýnda Yönetim
ve Yürütme Kurullarý'nda geçmiþte görev yapmýþ
üyelerimizin çaðrýldýðý toplantýya 40 kiþi katýldý. Þube
Yönetim Kurulu Baþkaný R.Erhan KUTLU Danýþma
Kurulu Toplantýsý açýþ konuþmasýnda; resmi söylemle-
rin aksine, ülkemizin üretim yeteneðini kaybettiðini,
ekonomideki sözde büyümenin ise, ucuz döviz ve
ithalata dayalý olduðunu ve üretim ile istihdamý azaltan
bir çizgide bulunduðunu söyledi. Kutlu, mühendis
istihdamýnýn da beklenen düzeyde olmadýðýný, reel
ücretlerinin giderek düþtüðünü vurguladý.TMMOB
Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Eskiþehir Þube-
si'nin Danýþma Kurulu toplantýsý odanýn toplantý salo-
nunda gerçekleþtirildi. Geçmiþ dönemin çalýþmalarýnýn
ele alýndýðý toplantýda, gelecek döneme iliþkin öneri
ve talepler de dile getirildi.
Toplantýda konuþan MMO Eskiþehir Þube Baþkaný
R. Erhan Kutlu, 2006 yýlýnda da ülkemizde uygulanan
sanayi politikalarýnýn, bilimi ve teknolojiyi dýþlayarak
ucuz iþgücünü sanayinin tek temel aracý olarak gerçek-
leþtirdiðini, sanayi yatýrýmlarýnýn düþtüðünü, istihdam
açýðýnýn büyüdüðünü ve çalýþanlarýn reel gelirlerinin
azaldýðýný söyledi.
ÝSTÝHDAM BEKLENEN DÜZEYDE DEÐÝL
Kutlu, "Resmi söylemlerin aksine ülkemiz üretim ye-
teneðini kaybetmektedir. Ekonomimizde son zaman-
larda yaþanan sözde büyüme ise, ucuz döviz ve ithalata
dayalý olup, üretim ve istihdamý azaltan bir çizgidedir.

Bu genel durum, üyelerimize de aynen yansýmakta,
meslektaþlarýmýzýn istihdamý beklenen düzeyde ger-
çekleþmemekte, iþsizliðe, düþük ücretlere, mesleki
tatminsizliðe, meslek alaný dýþýnda çalýþmaya ve beyin
göçüne yol açmaktadýr" dedi.
Bir çok iþletmede mühendis istihdamýnýn azaldýðýný,
reel ücretlerin giderek düþtüðünü kaydeden Kutlu,
ülkemizdeki iþletmelerin büyük bölümünde olduðu
gibi Eskiþehir'de de KOBÝ'lerde hala mühendis istih-
dam geleneðinin oluþturulamadýðýný kaydetti.
ÝYÝ ORGANÝZE OLMUÞ
MÜHENDÝSLÝK SÜRECÝ
Küreselleþme sürecinin yaþandýðý dünyamýzda ulusal
sanayi ve ekonomilerin zayýflayarak küresel güçlerin
egemenliðinin pekiþtirildiðini kaydeden MMO Eski-
þehir Þube Baþkaný R. Erhan Kutlu, þöyle konuþtu:
"Küreselleþme sürecinde emek yoðun teknolojilerden
ileri teknoloji uygulamalarýna geçiþ çabalarý, yoðun
bir þekilde ulusal sanayi ve ekonomimizi her boyutu
ile etkilemektedir. Pazar þartlarý, bu ortamda geliþen,
sürekli deðiþim gösteren müþteri talepleri, mühendislik
uygulamalarýna, tasarýmdan üretime, satýþtan kullaný-
ma, geliþkin iliþki ve iletiþim ortamýnda, esnek, çok
yönlü hareket edebilme zorunluluðu ile karþý karþýya
býrakmýþtýr. Tüm bu ifade edilenlerin gerçekleþebilmesi
artýk günümüzde iyi organize olmuþ mühendislik sü-
recinin varlýðý ile mümkün olabilmektedir."
ÝÞ BÝRLÝÐÝ ZORUNLU
Günümüz þartlarýnda teknolojiyi yalnýzca kullanan
deðil, üreten bir toplum olma hedefine ulaþabilmek,
tüm sanayi sektörlerinde var olmayý, mühendislik
tasarýmýndan hareket etmeyi gerektirdiðini belirten
Kutlu, "Mühendislik tasarýmýnda kurumsallaþmýþ bir
yapýnýn oluþumu, ancak sürecin içinde olmazsa olmaz

Danýþma Kurulu Toplantýsýndan görüntüler



Odamýz adýna Þubemiz sekretaryalýðýnda 12-13 Mayýs
2007 tarihlerinde Eskiþehir'de gerçekleþtirilecek olan
IV. Uçak Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði Kurultayý
Düzenleme Kurulu üçüncü toplantýsý 18 Þubat 2007
Pazar günü Þubemiz Eðitim Ve Kültür Merkezinde
gerçekleþtirildi.
Kurultay hazýrlý çalýþmalarý hakkýnda bilgi alýndýktan
sonra Kurultay sekreterliðine ulaþan bildiri özetleri
deðerlendirildi.Kurultayýn amacýna uygun olduðu
tesbit edilen bildirilerin asýllarýnýn 31 Mart 2007
tarihine kadar Sekreterliðe gönderilmek üzere

yazarlarýndan istenmesine karar veridi.Kurultayda
ele alýnacak konulardan yeterli seviyede bildiri özeti
gelemeyen konularla ilgili olarak  Kurultayýn amacýna
ulaþarak gerçekleþmesine katkýda buluna bilecek  kiþi
kurum ve kuruluþlar belirlenerek bildiri istenmesine
karar verildi. Havayolu Taþýmacýlýðý ve Havacýlýk
Sanayine Yapýlan Yatýrýmlarýn Deðerlendirilmesi
konulu bir panel düzenlenmesinin, Kurultayýn
sonunda, Kurultayýn deðerlendirileceði bir oturum
yapýlmasýnýn Oda Yönetim Kuruluna önerilmesine
karar verildi.

UHUM Kurultayý
Düzenleme Kurulu
Toplantýsý Yapýldý

24-25 Þubat 2007 tarihleri arasýnda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Beylikdüzü    Ýstanbul'da gerçekleþtirilen WIN Fuarlarýna üyelerimizin
katýlýmýný saðlamak üzere 25 Þubat 2007 tarihinde teknik gezi
düzenlendi. Makina Ýmalatý Ve Metal   Ýþleme Teknolojileri,  Birleþtirme,
Kaynak ve   Kesme Teknolojileri , Yüzey Ýþleme Teknolojileri  , Taþýma,
Depolama Ýstifleme, Lojistik  konularýnýn yeraldýðý fuara 40 üyemiz
katýldý.

olarak nitelendirilebilecek Üniversite- Sanayi- Meslek odalarý baþta olmak üzere
kurum ve kuruluþlarýn iþbirliðini zorunlu kýlmaktadýr" dedi. Kutlu þöyle konuþtu:
"Nedense her kurum, her kuruluþ yalnýzca kendi çýkarýný düþünüyor, benim dediðim
olacak ya da ben yaptým oldu bitti anlayýþý ile hareket etmektedir. Biz her konuda
ortak çalýþma anlayýþý ve iþbirliðinin geliþtirilmesini, katýlým ve eþgüdümün saðlanmasýný
bilgiye ve emeðe saygý duyulmasýný, üreterek büyüyen, paylaþarak geliþen bir toplumun,
bir kentin, bir ülkenin böyle oluþacaðýný düþünüyoruz."
Þube Baþkanýmýz'ýn konuþmasýnýn ardýndan 2006 yýlý Þube çalýþmalarý hakkýnda Da-
nýþma Kuruluna bilgi verildi. Önümüzdeki dönem Þube çalýþma programýnýn belirlen-
mesine yönelik olarak Danýþma Kurulunun önerileri alýndý.

WIN Fuarlarýna Teknik Gezi
Düzenlendi


