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Kurultay

“Toplumsal Gelişimde Endüstri ve 
İşletme Mühendisliği” ana başlığı 

altında gerçekleştirilen IX. Endüstri-İş-
letme Mühendisliği Kurultayına, MMO 
üyeleri, üniversite öğrencileri, ilgili ku-
rum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan 
621 kişi katıldı.

Kurultayın açılış konuşmaları sırasıy-
la Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, MMO 
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başka-
nı Hakan Ünal, MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı tarafından yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, “Top-
lumsal Gelişimde Endüstri-İşletme 
Mühendisliği” konulu panelle başlayan 
Kurultayın birinci gününde, iki ayrı sa-

londa yapılan dört oturumda toplam 22 
bildiri sunuldu.

Kurultayın ikinci gününde, MMO 
Yönetim Kurulu Üyesi Banu Akın’ın 
yöneticiliğini yaptığı “Endüstri Mü-
hendisliğinin Dünü, Bugünü, Yarını” 
konulu panelin ardından yapılan otu-
rumlarda katılımcılara 16 bildiri su-
nuldu. Kurultay, MMO Yönetim Ku-
rulu Üyesi Selçuk Soylu’nun yönettiği 
“Toplumsal Problemlerin Çözümünde 
EİM” konulu panelle sona erdi.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hakan Ünal açılışta özetle şöyle 
konuştu:

Bu kurultay bir gezici etkinliktir. Ülke-

mizin hangi kentinde Endüstri Mühen-
disliği alanında bir çalışma, bir ihtiyaç 
veya bir meslektaş kitlesi varsa, bu 
örgüt tüm gücüyle, EİM MEDAK’ıyla 
birlikte oradadır. Ne güzel bir gündür ki 
bu gün bu gezici kurultay, sizlerle bir-
likte kentimizde gerçekleşmektedir.

Bundan tam 59 yıl önce Mecliste oy bir-
liği ile kabul edilen 6235 sayılı yasayla 
kurulan TMMOB genç Cumhuriyetin 
ideallerinden birinin vücuda bürünme-
siydi. Henüz Endüstri Mühendisliği ül-
kemizde anılmıyordu. Bugün Endüstri 
Mühendisleri bir başka mühendislik di-
siplininin örgüt çatısı altında en demok-
ratik bir biçimde örgütlenmiştir.  

Bugün örgütümüzle birlikte mesleği-
miz de itibarsızlaştırılmaya çalışılmak-
tadır. Tek amacı emekçi halkın ve mes-

ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ  
KURULTAYI DÜZENLENDİ

Makina Mühendisleri 
Odası’nın düzenlediği 
IX. Endüstri İşletme 
Mühendisliği Kurultayı, 
Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 6-7 
Aralık 2013 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.

lektaşlarının faydası uğruna çalışmak 
olan demokratik meslek örgütü olan 
Birliğimizin yetkileri elinden alınmak 
istenmekte, yöneticileri her türlü bas-
kıyla karşılaşmaktadır.

Sevgili konuklar, özellikle şehir dışın-
dan buraya gelen siz değerli meslektaş-
larımız ve öğrenci arkadaşlarımız. Biz 
Eskişehirli yurtsever mühendisler ola-
rak, tam 6 aydır sizlere karşı bir utancı 
yaşamaktayız. 

Bildiğiniz gibi Eskişehir her zaman 
demokrasi mücadelesinin beşiği olmuş 
kentlerden biridir. Ancak ne büyük bir 
talihsizliktir ki, Gezi Direnişinin baş-
ladığı günlerde, 2 Haziran gecesi gen-
cecik masum bir kardeşimiz, evladımız 
gecenin karanlığında, ıssız bir sokakta 
vahşice katledilmiştir. Bu kardeşimizi 
ölümünden sonra tanıdık. Aslında Eski-
şehir halkı büyük bir çoğunlukla o gece 
onunla birlikteydi.

Ali, bu şehre emekçi ailesinin dişiyle 
tırnağıyla kazandıkları ile güzel bir ge-
leceğe doğru bir adım atmak üzere, bu 
kente okumak için gelmişti. Hayatında 
ilk kez böylesi bir mitinge katılmıştı. 
Onun yerine bizler, öz çocuklarımız 
veya öz kardeşlerimiz olabilirdi. Ancak 
ölüm o büyük kalabalık içinde onu bul-
du. 

Ali İsmail Korkmaz hepimizin kardeşi, 
evladı, bu kentin sonsuza dek yaşat-
ması gereken değerlerinden biri oldu. 
Mahcubiyetimiz odur ki geçen hafta 

Eskişehir’e heykelini diktiğimiz evla-
dımızı koruyamadık. 

Ancak çok iyi biliyoruz ki mühendis-
lik mesleğimizi, meslek onurumuzu, 
ideallerimizi, insan haklarımızı, özgür-
lüklerimizi, Cumhuriyetin ortak temel 
ilkelerini ve hukukun temel ilkeleri-
ni ayaklar altına alanlarla Ali İsmail 
Korkmaz ı katledenleri koruyanlar aynı 
odaklardır. 

Unutmayacağız.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
açılışta özetle şöyle konuştu:  

Bildiğiniz gibi Odamız bünyesinde ma-
kina mühendisleri yanı sıra Endüstri, 
İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay, Mekat-
ronik, Sistem, İmalat, Üretim, Üretim 
Tekniği, Üretim Sistemleri, Otomotiv, 
Doğalgaz ve Enerji Sistemleri gibi mü-
hendislik disiplinleri de bulunmaktadır. 

59 yıllık tarihi bulunan Odamızın üye 
sayısı 90 bine, Odamıza kayıtlı ikinci 
büyük meslek disiplini olan endüstri ve 
işletme mühendislerinin sayısı ise 6 bin 
826’ya ulaşmıştır. 

Endüstri ve işletme mühendisliğine yö-
nelik etkinliklerimize, bugün dokuzun-
cusunu düzenlediğimiz Endüstri-İşlet-
me Mühendisliği Kurultayı’nın yanı 

sıra, geçtiğimiz günlerde altıncısını 
düzenlediğimiz Endüstri Mühendisli-
ği Bahar Konferansları, 6 Sigma Yalın 
Konferansları, Endüstri Mühendisliği 
Yazılımları ve Uygulamaları Kongresi-
ni de eklemiş bulunuyoruz.  

Bu etkinliklerden süzülen görüşlerin, 
Odamızın endüstri ve işletme mühen-
disliklerine yönelik çalışma program-
larının şekillenmesinde önemli bir rolü 
bulunduğunu belirtmek isterim.

Ayrıca, Odamızın her çalışma döne-
minde düzenlediği, makine tasarımı, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği, sanayi, 
bakım teknolojileri, enerji verimliliği 
vb. konulardaki ulusal ölçekli kongre, 
kurultay, sempozyum etkinliklerinin 
önemli bir bölümü endüstri ve işlet-
me mühendisliği uygulama alanları 
ile doğrudan ilintilidir. Bu ve diğer 
etkinliklerde verimlilik, AR-GE, tasa-
rım, planlama, inovasyon, teknoloji, 
mühendislik vb. konular irdelenmekte 
ve genç meslektaşlarımızın mesleki-
sosyal gelişimine önemli katkılar su-
nulmaktadır. 

Endüstri ve İşletme Mühendislerinin 
Yetki Alanlarının Tanımlanmasında 
Önemli Adımlar Atılmaktadır

Önceki kurultaylarda üzerinde en çok 
durulan hususların başında, endüstri ve 
işletme mühendislerinin yetki ve so-
rumluluklarını ve serbest meslek uygu-
lamalarını belirleyen yasal düzenleme-
lerin bulunmaması ve bu alanda meslek 
içi eğitim ve belgelendirme programla-
rının yetersizliği konuları gelmektey-
di. Bu konuda Odamızca sonuç alıcı 
çalışmalar yürütülmüş; Stratejik Plan-
lama ve Yatırım Hizmetleri Yönetimi 
üzerine iki ayrı yönetmelik 2008 yılı 
başında Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe sokulmuştur. Yine Odamızın 
enerji verimliliği mevzuatına yönelik 
yürüttüğü ısrarlı çalışmalar sonucunda, 
endüstri ve işletme mühendisleri de en-
düstriyel işletmelerde enerji yöneticisi 
olma olanağına kavuşmuştur. 
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Endüstri ve işletme mühendislerinin 
yetki alanlarının tanımlanmasında 
önemli adımlar atılmaktadır. Bu kap-
samda, Meslek İçi Eğitim Merkezleri-
mizde stratejik planlama, yatırım hiz-
metleri yönetimi, enerji yöneticiliği, iş 
kazaları ve makine değerleme bilirki-
şilik eğitim ve belgelendirmesi yapıl-
maktadır.

Şubelerimiz aracılığıyla da kalite sağla-
ma sistemleri, çevre güvenliği, istatis-
tiksel süreç kontrolü, kalite planlaması, 
iç denetçi, 6 sigma, satın alma yöneti-
mi, stok yönetimi, üretim kaynak plan-
laması, iş etüdü, yalın üretim, ergono-
mi, işçi sağlığı ve güvenliği seminerleri 
düzenlenmektedir. 

Yeri gelmişken, meslek içi eğitim fa-
aliyetlerimizde öğretim üyelerimiz ve 
konusunda yetkin meslektaşlarımızın 
desteğini beklediğimizi burada özellik-
le belirtmek istiyorum. 

Endüstri ve işletme mühendislerine 
yönelik yayın çalışmalarımız da artırı-
larak sürdürülmektedir. 1989 yılından 
beri üç aylık periyot ile yayımlanan 
Endüstri Mühendisliği dergimize ek 
olarak çıkardığımız EİM Bülteni de altı 
yıldır düzenli olarak yayımlanmaktadır. 

Endüstri Mühendisliği Yetki Alanlarının 
Genişletilmesi Örgütsel Yapımızın Güç-
lendirilmesinden Geçmektedir

Kısaca özetlediğim bu çalışmalar, En-
düstri ve İşletme Mühendisliği Meslek 
Dalı Ana Komisyonu ve Şubelerimiz-
deki Meslek Dalı Komisyonlarımız 
aracılığıyla yürütülmektedir. 

Meslek Dalı Komisyonları, Odamız-
da Endüstri ve İşletme Mühendisliği 
örgütlenmesinin yapı taşlarıdır. Bu 
komisyonlarda görev alan üyeler, şu-
belerimizde tüm endüstri ve işletme 
mühendislerinin katılımı ile yapılan se-
çimlerle belirlenmektedir.

Endüstri mühendisliği yetki alanlarının 
genişletilmesi, mesleki ve toplumsal 
sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, 

çalışma alanlarında karşılaşılan sorun-
ların aşılmasına yönelik çalışmaların 
başarıya ulaşması, büyük çoğunluğu 
örgütsüz olan endüstri ve işletme mü-
hendislerinin Meslek Dalı Komisyonu 
çalışmalarına destek vermesinden, ver-
diğiniz desteği artırmanızdan, örgütsel 
yapımızın güçlendirilmesinden geç-
mektedir. 

Bilgi birikiminizi Odamızla paylaş-
manızı, Oda çalışma gruplarında, ko-
misyonlarda görev almanızı istiyoruz. 
Henüz Odamıza üye olmamış meslek-
taşlarımızı Oda çalışmalarına yönlen-
dirmenizi bekliyoruz. Biz Oda yönetimi 
olarak, bu alanda yürütülecek çalışma-
lara bütün olanaklarımızla destek ver-
meye hazırız. 

Barış, Refah ve Gönenç Ancak Kapsam-
lı Bir Demokratikleşme ile Olanaklı 
Olabilecektir

Bugün 28 ilimizin üniversitelerinde 75 
Endüstri ve İşletme Mühendisliği Bölü-
mü bulunmaktadır. Herhangi bir ihtiyaç 
planlaması yapılmaksızın, binası, öğre-
tim üyesi dahi olmayan üniversitelerde 
Endüstri Mühendisliği bölümleri açıl-
makta, kontenjanların dolmamasına ve 
artan işsizliğe rağmen karma “uzaktan 
eğitim” yöntemleriyle eğitimin kalitesi 
daha da düşürülmektedir. 

Her şeye karşın, geleceğimizi ellerimi-
ze almak ve öz kaynaklara dayalı bir 
toplumsal kalkınma olanaklıdır. 

Söz konusu olumsuz gidişin nedeni 
olan dışa bağımlı politikalar terk edil-
meli; emperyalist güçlerin dayattıkları 
programlar reddedilmelidir. Serbestleş-
tirme, özelleştirme uygulamalarından 
vazgeçilmeli, ithalat politikaları gözden 
geçirilmeli, yerli yatırımcı özendiril-
meli ve korunmalı, sanayiye ve katma 
değeri yüksek ileri teknoloji alanlarına 
yatırımlar yapılmalı, devletin ekonomi-
deki yönlendiriciliği artırılmalı ve net 
bir planlama-kalkınma yönelimi be-
nimsenmelidir. Böylesi politikaları sö-
mürü odaklarından bağımsız bir şekilde 

oluşturduğumuz durumda, ülkemizin 
düze çıkışının gerçekleşeceğine, ülke-
miz ve insanımızın gönencinin tesis 
edilebileceğine inanıyoruz. 

İhtiyacını duyduğumuz demokratikleş-
me, bu ekonomik ve sosyal boyutlarla 
iç içe bir şekilde değerlendirilmek duru-
mundadır. Ülkemizin siyasal yaşamına 
dair gerçeklikler, halkımızın ekonomik, 
sosyal gereksinimleri, Kürt sorunu-
nun gerektirdikleri, Taksim Gezi Par-
kından başlayıp ülke geneline yayılan 
halk hareketinin istemleri göstermiştir 
ki, barış, refah ve gönenç ancak kap-
samlı bir demokratikleşme ile olanaklı 
olabilecektir. Her türlü şiddet ve terör 
ortamının dayanaklarının ortadan kal-
dırılması, sadaka kültürünün ve gerici 
ideolojilerin etkinliğinin kırılması, top-
lumun etnik kökenleri, yaşam biçimleri 
ve dinsel inançları üzerinden birbirine 
düşman edilmesinin önüne geçilmesi 
de ancak böylece olanaklı olacaktır. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı açılışta özetle şöyle ko-
nuştu:

Odamız tarafından aksatılmadan 9. defa 
düzenlenen bu kurultayımız birkaç açı-
dan önemlidir. Öncelikle odamız örgüt-
lülüğünde yer alan endüstri – işletme 
mühendisliği mesleğinin eğitiminden 
uygulamada karşılaşılan sorunlarına ve 
çözüm önerilerine kadar birçok konu bu 
kurultayımızda meslektaşlar tarafından 
dile getirilmekte ve görünür olmaktadır. 
Öte yandan değerli bilim insanları ve 
konu uzmanları tarafından yoğun emek 
sonucu hazırlanmış bildiriler açık or-
tamlarda sunulmakta ve paylaşılmakta-
dır. Bizce paylaşılan bilgi de en değerli 
bilgi olmaktadır. Bir diğer önemi yine 
bu kurultayımızda Odamız içerisinde 
endüstri- işletme mühendisleri örgütlü-
lüğü tartışılmakta ve örgütlülüğe vurgu 
yapılmaktadır.

Örgütümüzün ve endüstri-işletme mü-
hendisliğinin geldiği nokta açısından 

zaman zaman dikiz aynasından geriye 
bakmak gerekiyor. Bu yapılan çalışma-
nın zaman zaman tekrarlanması gerek-
tiğine de çok inanıyorum. Ben Oda ör-
gütlülüğünü büyüttüğüne inandığım bu 
çalışmalar içerisinde bulunan tüm en-
düstri-işletme mühendisi arkadaşlarıma, 
meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Örgütümüz Saldırılara Karşı Duracak 
Yeterliliktedir

TMMOB; mesleki, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda ülkemizdeki mü-
hendis, mimar ve şehir plancıları temsil 
etmektedir. Onların hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak 
ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kül-
türel gelişmelerini sağlamak ve mesleki 
birikimlerini toplum yararına kullan-
malarının zeminini yaratmakla görevli-
dir. Bu amaçla meslek alanlarıyla ilgili 
gelişmelerin ve politikaların sosyal, si-
yasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını 
derinlemesine kavramak, yorumlamak 
ve toplumu bilgilendirmek; politikala-
rın toplum yararına düzenlenmesi için 
öneriler geliştirmek ve bunların yaşa-
ma geçirilmesi için mücadele etmek 
zorundadır. TMMOB bunların gereği 
olarak en genel anlamda bağımsız ve 
demokratik bir Türkiye’nin yaratılma-
sı yönündeki çalışmalarını bütünsel 
bir anlayışla ve etkinleştirerek sürdür-

mek kararlılığındadır. TMMOB bu 
çalışmalarını bilimin ve tekniğin 
ışığında, bilim insanlarının yol 
göstericiliğinde, 60 yıllık birikimi 
ve 70’lerde çizilen yol haritasıyla 
yürütmeye kararlıdır.

Bilimi ve teknolojiyi emperyalist-
lerin ve sömürgenlerin değil emek-
çi halkımızın hizmetine sunmak 
için kararlı olan örgütümüzün, in-
sandan, emekten, haktan, hukuktan 
adaletten yana anlayışı ve çalışma 
tarzı, bizi zaman zaman siyasal ik-
tidarlarla karşı karşıya getirmekte-
dir. Son dönemde gündeme gelen 

meslek örgütümüze yönelik yeniden 
yapılandırma çalışmaları, örgütümüzü 
işlevsizleştirmeye yönelik yasal düzen-
lemeler de bunun bir göstergesi. Ama 
bizim örgütümüz 60 yıla yakın birikimi 
ile bu saldırılara karşı duracak ve eğil-
meyecek yeterliliktedir. Biz asla “padi-
şahım çok yaşa” diyenlerle saf tutma-
dık, tutmayacağız. Aksine gözlere mil 

çekildiği, dillerin kesildiği, kulakların 
sağır edildiği zamanlarda “Kral çıplak” 
dedik, demeye devam edeceğiz.  Bunu 
buradan bir kez daha ifade ediyorum.

Hiç eğilip bükülmeden, karanlığa kar-
şı aydınlığı, sömürüye karşı emeği, 
eşitsizliğe karşı adaleti, ırkçılığa karşı 
bir arada yaşamayı, savaşa karşı barı-
şı, baskı ve zora karşı özgürlük ve de-
mokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. 
Biz “Bir meslek örgütüne bu ülkede bu 
dönem düşen görev budur” diye düşü-
nüyoruz.

Hepimizin bildiği gibi TMMOB orta-
mı genel kurullar süreci içerisindedir. 
Ben buraya katılan tüm arkadaşlarımın 
genel kurullarımızı demokrasi şöleni-
ne çevireceğine ve seçimlerde de Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 
insandan, emekten, haktan, hukuktan, 
adaletten yana anlayışını sürdürecek 
olan arkadaşlarımızı yeniden yönetim-
lere taşıyacağına çok eminim. 


