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Oda’dan

Günümüz dünyasında hızlı değişimler yaşanmakta, oto-

masyon, sihirli bir sözcük gibi çalışma ve yaşam alanla-

rımızda yaygın olarak yer almaktadır. Bugün sektörleri-

miz korumacılığın küreselleşme ile hızla ortadan kalk-

ması sonucu ciddi bir rekabetle karşı karşıyadır. Reka-

betçi koşullar üretimin standart, güvenli, hızlı ve çeşitli

olmasını gerektirmiş, endüstride bu zorunluluğun karşılı-

ğı ise otomasyon olmuştur. Endüstriyel otomasyon uygu-

lamaları da disiplinler arası uyum, bilgi ve çalışma

gerektirmektedir. İnsanın mutluluğu, refah ve yararını ön

planda tutan, bilimi ve teknolojiyi insanlık yararına ve

doğal dengeyi koruyacak biçimde kullanmayı mesleğinin

temel ilkesi kabul eden, bilgi ve yeteneklerini sürekli geliş-

tirme düşüncesi ve çabasıyla hareket etmenin sorumlulu-

ğunu duyan TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bir

yandan tekniğin olası gelişimi ve değişimi üzerine görüşle-

ri paylaşmak, öte yandan sektörün olası sorunları ve çö-

zümlerinin tartışılacağı “Endüstriyel Otomasyon Sempoz-

yumu ve Sergisi” etkinliği konuyla ilgili üniversitelerimiz-

deki bilim insanları, sektörel derneklerdeki yöneticiler, bu

konuda çaba harcayan üretim sektörüyle birlikte ortaya

koyacak ve paylaşacağız!

SİZLERİN DE BU PAYLAŞIM İÇİNDE

OLMANIZI İSTİYORUZ!
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Ülke ve işletmeler düzeyinde ileri teknolojilere doğru

gelişme, ülke kalkınmasının temelini oluşturur.

Gelecekte bilimin ve teknolojilerin insanlığın ortak

yararları doğrultusunda kullanılma çabası sürecektir.

Kamil Duran tarafından Türkçe’ye çevrilen “Tuhaf

Hava” isimli kitabında Yazar Andrew Ross; “Teknolojik

gelecek hepimizi ilgilendiren bir konuysa, bu geleceğin

nasıl olacağına ilişkin kararlar yalnızca uzmanlara bıra-

kılamaz” demektedir.

İnsanın mutluluğu, refah ve yararını ön planda tutan,

bilimi ve teknolojiyi insanlık yararına ve doğal dengeyi

koruyacak biçimde kullanmayı mesleğinin temel ilkesi

kabul eden, bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirme

düşüncesi ve çabasıyla hareket etmenin sorumluluğunu

duyan TMMOB Makina Mühendisleri Odası bir yandan

tekniğin olası gelişimi ve değişimi üzerine görüşleri pay-

laşmak, öte yandan toplumsal yapıyla etkileşimlerinin

tartışılacağı “Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve

Sergisi” etkinliğine konuyla ilgili akademisyenleri, sek-

tör derneklerini ve firmaları katkı koymaya,  destek ver-

meye davet ediyor;

“GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNDE SİZİN DE
SÖZ HAKKINIZ OLSUN” istiyoruz.
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