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MMO ENDÜSTRİ/İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

ORGANİZASYONU VE SİSTEMATİK ÖNERİSİ

Önder ÖNER, Sıtkı KULOĞLU, İ. Yücel SEYREK, Gökhan DABAN

A. Sezai DEMİREL, Berk ONAY, Sonay ÇETİNKAYA, Zeynep MEŞE

ERDEMİR T.A.Ş.

ÖZET

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı olarak faaliyet gösteren Makina Mühendisleri
Odası (MMO) tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl beşincisi düzenlenmiş olan Endüstri/İşletme Mühendisliği
(EİM) Kurultayı'nın ulusal ölçekte EİM mesleki uygulamalarının paylaşıldığı, sorunlarının görüşüldüğü, örgütlenme
ve iletişim koşullarının sorgulandığı, daha etkin ve güçlü bir meslek olabilmesi amacı ile fikirler üretilen, yöntemler
geliştirilen bir ortam olması amaçlanmaktadır. Bu bildiri ile V.EİM Kurultayı'nın gerçekleştirilmesi için yapılan
hazırlık faaliyetleriyle ilgili bilgiler verilerek bundan sonra yapılacak olan organizasyonların etkinliğine katkı sağlamak
amacıyla sistematik yaklaşımı güçlendirici öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kurultay, Organizasyon,Katılımcılık,Sistematik,Toplumsal Sorumluluk

GİRİŞ

Bir kuruluşun, temel işleri konuşmak için belli
sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantılara
kurultay veya kongre denilmektedir. Ayrıca bilgi
paylaşımında bulunmak, çeşitli konularda fikir üretmek
veya belirlenen konularda çözümler üretmek gibi
amaçlar için sempozyum, seminer, kongre, panel,
oturum vb. izleyicilerin de bulunduğu etkinlikler
düzenlenebilmektedir.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından iki
yılda bir düzenlenen ve 2005 yılında beşincisi
düzenlenmiş olan Endüstri/İşletme Mühendisliği (EİM)
Kurultayı'nın ulusal ölçekte EİM mesleki uygulamalarının
paylaşıldığı, sorunlarının görüşüldüğü, örgütlenme ve
iletişim koşullarının sorgulandığı, daha etkin ve güçlü
bir meslek olabilmesi amacı ile fikirler üretilen, yöntemler
geliştirilen bir ortam olması amaçlanmıştır.

Kurultay ülkemiz genelinde 10.000'in üzerinde,
MMO'ya kayıtlı 4.000'in üzerinde EİM'lere yönelik bir
etkinliktir. Bu etkinlik MMO bünyesinde kurulu olan
Meslek Dalı Ana Komisyonu (MEDAK) sorumluluğunda,
MEDAK üyeleri ile MMO şubeleri'ndeki Meslek Dalı
Komisyonları'ndan (MDK) seçilenlerce oluşturulan
Düzenleme Kurulu ve bir MMO Şubesi'nin yürütücülüğü
altında belirlenen Yürütme Kurulu tarafından organize
edilmektedir. Bu süreçte gösterilen hassasiyet bu tür
faaliyetlerin sürekliliğiyle beraber kalitesini artırıcı etki
yaratmakta olup, bireylerin toplumsal sorumluluk alma
duygularını güçlendirerek aktif katılımcılığı özendirici de
etki yaratmaktadır.

Bu bildiride V.EİM Kurultayı'nın gerçekleştirilmesi
için yapılan hazırlık faaliyetleriyle ilgili bilgiler verilmiş
ve bundan sonra yapılacak olan organizasyonların
etkinliğine katkı sağlamak amacıyla sistematik yaklaşımı
güçlendirici öneriler sunulmuştur.
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KURULTAY KAPSAMINDA TAMAMLANAN
VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Kurultay Kapsamında Görev Alacak
Kurulların Belirlenmesi ve Atanması

MMO Zonguldak Şube ERDEMİR Yönetimi'nden
gelen V. EİM Kurultayı organizasyonuna şirket olarak
destek verilebileceği yazısına binaen, MMO şube
yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda V. EİM
Kurultayı'nın organizasyonuna talip olmuştur.

MMO Zonguldak Şube'nin organizasyonu
üstlenmesinin ardından MMO şubeleri ile yapılan
yazışmalar ile şube  temsilcilerinden ve EİM MEDAK
üyelerinden Düzenleme Kurulu oluşturulmuştur.
Düzenleme Kurulu, 9 Ekim 2004 tarihinde İzmir'de
gerçekleşen ilk toplantısında Yürütme Kurulu'nu ve
Kurultay Sekreterini atamıştır. Ayrıca aynı toplantıda
daha sonra yapılacak Danışmanlar ve Düzenleme
Kurulu toplantı tarihleri de belirlenmiştir.

Yürütme Kurulu Tablo.1'de gösterildiği gibi sekiz kişi
ERDEMİR çalışanı MMO üyesi, bir kişi MMO Kdz.
Ereğli İlçe Temsilciliği üyesi ve bir kişi MMO Kastamonu
İl Temsilciliği üyesi olmak üzere toplam on kişiden
oluşturulmuştur.

Kurultay İş Planının Oluşturulması

Yürütme Kurulu tarafından kurultay organizasyonu
kapsamında yapılması gereken işler detaylı olarak
belirlenmiş ve kurultay iş planı MS Project yazılımı
kullanılarak oluşturulmuştur. Şekil.1'de gösterilen bu
planda yapılacak işlerin zamanlaması ve sorumluları
da tespit edilmiştir. İş planı 23 ana aktiviteyi içermekte
olup her ana aktivitenin altında detaylı alt aktiviteler
belirlenmiştir. Oluşturulan bu iş planı Yürütme
Kurulu'nun çalışmalarında rehber niteliği oluşturmuş,
ihtiyaç duyulduğunda planda birtakım revizyonlar
yapılmıştır.

Şekil 1. Kurultay İş Planı

Üye Adı Görevi 

Önder ÖNER ERDEMİR Üretim Sistemleri Gel. Md. 

Sıtkı KULOĞLU ERDEMİR Üretim Planlama Md. 

İ.Yücel SEYREK ERDEMİR Üretim Sistemleri Gel. Md. 

Gökhan DABAN ERDEMİR Üretim Sistemleri Gel. Md. 

A.Sezai DEMİREL ERDEMİR Üretim Sistemleri Gel. Md. 

Berk ONAY ERDEMİR Pazarlama Koord. Md. 

Sonay ÇETİNKAYA ERDEMİR İnsan Kaynakları Md. 

Zeynep MEŞE ERDEMİR Stratejik Planlama Md. 

Suat ÖNDER MMO Kdz.Ereğli İlçe Temsilciliği 

Anıl ÇOKGÜRSES MMO Kastamonu İl Temsilciliği 

Tablo 1. Kurultay Yürütme Kurulu
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Kurultay Ana Temasının Belirlenmesi

Kurultayda ele alınacak konuların ağırlıklı olarak belli
bir merkezde toplanması ve bu noktayı işaret edecek
şekilde kurultayın bir ana teması olması gerekliliğinden
yola çıkılarak Yürütme Kurulu tarafından geliştirilen ana
tema önerileri arasından "Endüstri ve İşletme
Mühendisliği'nin Geleceği" kurultayın ana teması olarak
seçilmiştir. Ana temanın kurultayla ilgili bundan sonraki
dönemde hazırlanacak her türlü basılı dökümanda
kullanılması kararlaştırılmıştır.

Üniversite Ziyaretleri Organizasyonu

Üniversite, kamu ve özel sektörden geniş ve etkin
katılımın sağlanarak beklentilere cevap verecek, katma
değer yaratacak bir kurultay düzenlenmesi hedefi
doğrultusunda üniversitelerin ve ilgili diğer kuruluşların
katılıma teşvik edilmesi amacıyla Yürütme Kurulu
tarafından 08-12 Kasım 2004 tarihleri arasında toplam
26 üniversitenin Endüstri-İşletme Mühendisliği Bölüm
Başkanları, Yöneylem Araştırması Derneği (YAD) ve
Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) yetkilileri ziyaret
edilerek kurultaya yönelik  görüşmelerde bulunulmuştur.
Ziyaretler kapsamında kurultay organizasyonu ile ilgili
bilgi verilerek düzenlenmesi planlanan etkinlikler
aktarılmış ve buna yönelik görüşler alınmıştır. Alınan
geribildirimler değerlendirilerek iş planındaki faaliyetlerde
bazı revizyonlar yapılmıştır.

Bu organizasyon Yürütme Kurulu'nun üç gruba
ayrılması ve bu grupların İstanbul, Ankara ve
Anadolu'daki üniversiteleri ziyaret edecek şekilde kendi
içlerinde organize olmasıyla gerçekleştirilmiştir.
Ziyaretlerin tamamlanmasının ardından hazırlanan ve
ziyaret edilen bu kurumlardan kurultayın daha etkin
bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik alınan geri
bildirimleri içeren rapor MMO ve şirket yönetimi ile
ziyaret edilen kurumlardaki yetkili kişilere gönderilmiştir.

Kurultay Danışmanlar Kurulu'nun Belirlenmesi

Düzenleme Kurulu'nun 9 Ekim 2004 tarihinde
düzenlemiş olduğu toplantıda almış olduğu karar
doğrultusunda Kurultay Danışmanlar Kurulu'nun
belirlenmesi görevi Yürütme Kurulu'na verilmiştir. Bu
karar doğrultusunda Yürütme Kurulu tarafından ülke

genelinde üst düzey yönetici, uzman ve üniversitelerin
Endüstri-İşletme Mühendisliği bölüm başkanlarına
yönelik bir araştırma yapılarak kurula girebilecek
adayların isimleri tespit edilmiştir.

Danışmanlar Kurulu'nun belirlenmesi amacıyla
tespit edilen bu kişilerle yazışmalar ve telefon görüşmeleri
yapılmıştır. Danışmanlar Kurulu üyeliğini kabul eden
kişiler kurula dahil edilmişlerdir.

Kurultay İlk Çağrı Broşürü ile Tanıtım Posteri
Baskı ve Dağıtım Çalışmaları

Şekil.2'de gösterilen kurultay ilk çağrı broşürü ile
tanıtım posterinin tasarım ve baskı çalışmaları Aralık
2004 sonunda tamamlanmıştır.

600'e yakın şirket, üniversite, kamu kurum ve
kuruluşu vb. yerlere ilk çağrı broşürü ve tanıtım
posterlerinin dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım kapsamında
organize sanayi bölgesi yönetimleri, serbest bölge
yönetimleri, sanayi ve ticaret odaları, farklı sektörlerde
hizmet veren özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile
üniversiteler yer almış; ilk çağrı broşürlerinin ilgili birimlere
dağıtımının yapılması, posterlerin görünür yerlere
asılarak çalışanlar tarafından görülmesinin sağlanması
ve ilgili çalışanların katılıma teşvik edilmesi konularında
yetkililerin destekleri talep edilmiştir.

Şekil 2. Kurultay İlk Çağrı Broşürü
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ERDEMİR EİM'lerini Bilgilendirme Toplantısı
Organizasyonu

ERDEMİR bünyesinde çalışmakta olan yaklaşık 60
Endüstri-İşletme Mühendisi ile 27 Ocak 2005 tarihinde
MMO Kdz.Ereğli İlçe Temsilciliği'nde bir toplantı
düzenlenerek kurultay organizasyon çalışmaları
hakkında bilgi aktarılmıştır. Toplantıya yaklaşık 40
çalışan katılmış olup kurultay organizasyonu
kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi
planlanan faaliyetlere yönelik katılımcıların görüş ve
önerileri alınmıştır.

Kurultay Web Sayfalarının Tasarımı
Çalışmaları

Kurultayın tanıtımının gerçekleştirilmesi, diğer
taraftan devam eden ve tamamlanan faaliyetlere
yönelik gerekli bilgilendirmelerin yapılması amacıyla
ERDEMİR ve MMO resmi web siteleri altında yer alacak
kurultay web sayfalarının tasarımı çalışmaları
yapılmıştır. MMO'nun resmi web sitesi

(www.mmo.org.tr) altında yer alacak Şekil 3.1'de
gösterilen kurultay web sayfasına yönelik çalışmalar
MMO Genel Merkezi, ERDEMİR resmi web sitesi
(www.erdemir.com.tr) altında yer alacak Şekil 3.2'de
gösterilen kurultay web sayfasına yönelik çalışmalar ise
yürütme kurulu tarafından sürdürülmüştür.

Kurultay Danışmanlar Kurulu-Düzenleme ve
Yürütme Kurulu Ortak Toplantısının
Organizasyonu

19 Şubat 2005 tarihinde Danışmanlar Kurulu,
Düzenleme Kurulu ve Yürütme Kurulu Ortak Toplantısı
ERDEMİR Kdz. Ereğli Tesisleri'nde düzenlenmiştir.
Kurultayın düzenlenmesi görevini üstlenen MMO
Zonguldak Şube Yönetimi ile Kurultay Yürütme Kurulu,
Kurultay Düzenleme Kurulu ve Kurultay Danışmanlar
Kurulu'ndan 42 üye bu toplantıda bir araya gelmiştir.
Bu toplantı hem katılımcıların birbirleri ile tanıştığı hem
de kurultaya yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilip,
gözden geçirildiği, görüş ve önerilerin alındığı bir toplantı
olmuştur.

Şekil 3.1. Kurultay Web Sayfası (www.mmo.org.tr)
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Toplantıya çeşitli şehirlerden (İstanbul, Ankara,
İzmir, Denizli, Adana, Bursa, Eskişehir, Samsun,
Kastamonu, Kocaeli, Adapazarı, Mersin, Zonguldak)
katılım gerçekleşmiştir. Toplantıda Yürütme Kurulu'nca
kurultay faaliyetleri kapsamında yapılan ve yapılması
planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler aktarılmış, IV. EİM
Kurultayı'nın sonuç bildirgesi katılımcılarla paylaşılmış,
kurultay kapsamında yapılması planlanan çalıştaylar,
paneller, uzmanlık oturumları ve meslek yaşam öyküleri
konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca,
ERDEMİR ve demir çelik sektörü hakkında bilgiler
aktarılmış, ERDEMİR fabrika ziyareti düzenlenmiş ve
kurultayın düzenleneceği ERDEMİR Kültür Merkezi
katılımcılara tanıtılmıştır.

Toplantı sonrası hazırlanan ve katılımcılar tarafından
aktarılan görüş ve önerileri içeren toplantı raporu MMO
ve şirket yönetimi ile  toplantıya katılan ve katılamayan
tüm Danışmanlar ve Düzenleme Kurulu üyelerine
gönderilmiştir.

Şekil 4'de bu toplantının açılış oturumundan bir
görüntü sunulmaktadır.

Şekil 3.2 Kurultay Web Sayfası (www.erdemir.com.tr)

Şekil 4. Kurultay Danışmanlar, Düzenleme ve Yürütme

Kurulu Ortak Toplantısı
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Çalıştay Organizasyonları

Çalıştay; önemli, hassas ve belirsiz konularda kaliteli
kararlar alınabilmesi için katılımcı bir ortamda durumun
veya konunun irdelenmesi, analiz edilmesi, fikirlerin
sentezlenmesi için tasarlanmış bir grup çalışması
yaklaşımıdır.

Başlangıçta kurultay etkinlikleri kapsamında
kurultayın ilk gününden bir gün önce (8 Aralık 2005)
çalıştay yapılması, çalıştay kapsamında ele alınan
konuların uzmanları ile birlikte derinlemesine tartışılması
ve ulaşılan sonuçların kurultay esnasında yapılacak bir
sunuş ile tüm katılımcılarla paylaşılması planlanmıştı.

Fakat daha sonra MMO Merkez Yönetimi ile
düzenlenen toplantılarda çalıştaya katılımın yurt
geneline yaygınlaştırılması amacıyla çalıştay
organizasyonunda ve takviminde değişiklikler
gerçekleştirilmiştir. Şekil 5'de sunulan Çalıştay İş Akış
Şeması'nda gösterildiği şekilde ilk adımda MMO şubeleri
bulundukları bölgelerde ön çalıştay katılımcılarını
belirleyerek hazırlanan çalıştay kılavuzuna uygun olarak
ön çalıştayları gerçekleştirmiş ve raporlamışlardır. İkinci
aşamada MMO Merkez Yönetimi'nin, EİM-MEDAK'ın

da eşlik ettiği ve şube temsilcilerinin katıldığı bir
toplantıyla şubelerde gerçekleştirilen ön çalıştayların
sonuçları üzerinde uzlaşma sağlanarak nihai çalıştay
metni hazırlanmıştır. Kurultayda söz konusu nihai
çalıştayda çıkan sonuçlar özel bir oturumda
katılımcılarla paylaşılmıştır.

30 Nisan 2005 tarihinde Ankara'da MMO Genel
Merkezi'nde düzenlenen ve Kurultay Yürütme
Kurulu'nun da katılmış olduğu EİM MEDAK
toplantısında oy birliği ile; "Endüstri ve İşletme
Mühendisliği'nin Yetki ve Sorumluluk Alanlarının
Hayata Geçirilmesi" konulu çalıştayın kurultay
faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmesine karar
verilmiştir.

Yurt genelinde yaygın bir şekilde yapılması
amaçlanan ön çalıştay organizasyonlarının sistematik
bir şekilde gerçekleştirilmesine fayda sağlamak, şube
yönetimlerini ve katılımcıları bilgilendirmek ve bu şekilde
verimli bir organizasyon gerçekleştirmek amacıyla Mayıs
2005'de Şekil 6'da gösterilen "Çalıştay Kılavuzu" ve
"Çalıştay Raporu Hazırlama Formatı" hazırlanmıştır.
Bu kılavuz ve şablon MMO Genel Merkezi'ne

Şekil 5. Çalıştay İş Akış Şeması

V. EİM KURULTAYI İŞ AKIŞI

Şube MDK’ları

Şube bölgesinde yapılacak ön
çalıştayın tarihinin, yerinin,

moderatör, raportörünün ile
toplam 7-10 kişilik katılımcı
adaylarının belirlenmesi

Ön çalıştayın katılımcı
adayları ile görüşülmesi,

çalıştaya katılım konusunda
teyit alınması

Ön çalıştayın katılımcılarına
çalıştay kılavazu gönderilmesi,

çalıştay konusunda
katılımcıların detaylı olarak
bilgilenmesinin sağlanması

Ön çalıştay yapılması, çalıştay
kararlarının belirlenmesi, nihai

çalıştaya katılacakların
belirlenmesi

Ön çalıştay kararlarının raportör
tarafından son hale getirilip,

katılımcıların görüşleri de
alınarak raporlanması, nihai

çalıştaya katılacakların isimleri ile
yürütme kuruluna bildirilmesi

Ön çalıştaylardan gelen
raporların toplanıp

düzenlenmesi, Şube MDK’ları,
MEDAK ve nihai çalıştaya

katılacaklara bildirilmesi

Nihai çalıştayla ilgili
hazırlıkların yapılması ,
toplanma yeri, tarihi,

moderatör, raportör ve
katılımcıların belirlenip toplantı

planlarının hazırlanıp
katılımcılara bildirilmesi

Nihai çalıştayın yapılması
çalıştay kararlarının

belirlenmesini

Nihai çalıştay kararlarının
raportör tarafından son hale

getirilip, katılımcıların görüşleri
de alınarak raporlanması,
raporun Şube MDK’lar,

Yürütme Kurulu ve MEDAK’a
bildirilmesi

Çalıştay kararlarının V. EİM
Kurultayı’nda sunulacak şekilde

bildiri haline getirilmesi ve
kurultayda sunulması

 

 

 

 

 

Ön Çalıştay Grupları V. EİM Yürütme Kurulu Nihai Çalıştay Grubu EİM MEDAK

9 MAYIS-30 HAZİRAN 2005 01 TEMMUZ-15 EYLÜL 2005 16 EYLÜL-14 EKİM 2005 22 EKİM-14 KASIM 2005 9-10 ARALIK 2005
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gönderilerek ülke genelinde belirlenecek şubelerde
yapılan ön çalıştaylarda kullanılması sağlanmıştır.

30 Temmuz 2005'de Kdz.Ereğli'de, 9  Eylül 2005'de
Adana'da, 10  Eylül 2005'de İzmir'de, 1  Ekim 2005'de
İstanbul ile Konya'da, 16  Ekim 2005'de Ankara ile
Kocaeli'de ön çalıştaylar yapılmıştır. Ön çalıştayların
ardından12 Kasım 2005'de Ankara'da, ön çalıştaylarda
elde edilen sonuçların görüşülüp, nihai sonuçların ortaya
konulacağı bir çalıştay ile çalışmalar sonuçlandırılmıştır.
Nihai çalıştay sonucu kurultayda özel oturumda
sunularak Endüstri ve İşletme Mühendisliği'nin Yetki
ve Sorumluluk Alanlarının Hayata Geçirilmesi
kapsamında somut bir aşamanın gerçekleşmesine
çalışılmıştır.

Bildirilere Yönelik Çalışmalar

Kurultaya bildiri sunmak isteyen katılımcıların bildiri
özetleri ve tam metinlerinde dikkat etmeleri gereken
kuralların belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılmış,
bildiri özeti ve bildiri tam metni için kullanılacak
şablonlar oluşturulmuştur. Bu kapsamda özellikle

uygulamaya yönelik bildirilerin hazırlanmasında kolaylık
sağlayacak şekilde basitleştirilmiş bir şablon olan "Proje
ve İş Geliştirme Uygulamaları Tanıtım Formu" da
hazırlanmıştır. Tüm bu şablonlar kullanacak kişilerin
rahatça erişebilecekleri bir ortam olan kurultay web
sayfalarında ilan edilmiştir.

Kurultaya bildiri sunmak isteyen katılımcılardan 31
Mayıs 2005 tarihine kadar bildirilerin 200 kelimeyi
aşmayan özetlerinin gönderilmesi talep edilmiştir.
Ancak 28 Mayıs 2005 tarihinde MMO Kdz.Ereğli İlçe
Temsilciliği'nde düzenlenen Düzenleme Kurulu'nun
üçüncü toplantısında oy birliği ile bildiri özeti son
gönderme tarihinin 30 Haziran 2005'e uzatılması
kararlaştırılmıştır. Bu karar kurultay web sayfalarından
duyurulmuş ayrıca üniversitelerin Endüstri-İşletme
Mühendisliği bölüm başkanlıkları ile Endüstri-İşletme
Mühendisliği elektronik posta iletişim gruplarının
moderatörlerine kararı bildiren bir yazı gönderilmiştir.

30 Haziran 2005 tarihine kadar Yürütme Kurulu'na
ulaştırılan bildiri özetleri Temmuz ayının ilk haftası içinde

Şekil 6. Çalıştay Kılavuzu ve Çalıştay Raporu Hazırlama Formatı
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MMO Genel Merkez'e gönderilmiş olup kurultayın
Hakemler Kurulu olarak görev alacak olan Endüstri
Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu'na iletilmesi talep
edilmiştir. Hakemler Kurulu tarafından değerlendirilen
ve kurultay kapsamına dahil edilmesi uygun görülen
bildiriler Yürütme Kurulu'na bildirilmiştir. Yürütme
Kurulu'na bildirilen bildiri özetlerinin sahiplerine
hazırlanan yazılar ile durum bildirilmiş ve 30 Eylül 2005
tarihine kadar bildiri tam metinlerini Yürütme Kurulu'na
ulaştırmaları talep edilmiştir. Hakemler Kurulu
tarafından kurultay kapsamına dahil edilmesi uygun
görülmeyen bildiri özetlerinin sahiplerine de durum
hazırlanan resmi bir yazı ile bildirilmiştir.

Yürütme Kurulu üyelerinin 30 Eylül 2005 tarihine
kadar ulaştırılan bildiri tam metinlerini inceleyerek
aralarından kurultay kapsamında sunulacak olanları
belirlemesi kararlaştırılmıştır. Bildiriler ile ilgili çalışmalar
bu yönde sürdürülmüş olup 30 adet bildiri 7 bildiri
oturumunda sunuşu gerçekleştirilmiş, 23 adet bildiriden
için poster bildirinin çağrısı yapılmıştır.

Hakemler Kurulu tarafından kurultay kapsamına
alınması uygun görülen tüm bildirilerin kitap/CD
ortamında basım ve dağıtımı yapılmıştır.

Paneller İle İlgili Çalışmalar
Başlangıç aşamasında kurultayın açılışı ve

kapanışında olmak üzere en az iki konuda panel
yapılması planlanmaktaydı. Ancak gerek üniversite
ziyaretlerinden gerekse danışmanlar ve düzenleme kurulu
toplantısından alınan geri bildirimler sonucu kurultayda
panellere daha fazla ağırlık verilmesinin faydalı olacağı
sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda kurultay
kapsamında düzenlenecek panel sayısı üçe çıkartılmış
olup 28 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen Düzenleme
Kurulu'nun üçüncü toplantısında panel konuları
aşağıdaki şekilde kesinleştirilmiştir.

- EİM'lerin Geleceği,
- EİM'lerin Çalıştırıldığı Alanlar, Çalışma Koşulları,

Sorunları, Performansları ve Beklentileri,
- EİM'lerin Örgütlenme ve İletişimi.

"EİM'lerin Örgütlenme ve İletişimi" konulu panelin
MMO Ankara Şube'nin organizasyonunda
gerçekleştirilmesi, diğer iki panele yönelik organizasyon
çalışmalarının ise Yürütme Kurulu tarafından
sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

Yürütme Kurulu tarafından organize edilecek iki
panel için katılımcıların ve yönetmenlerin belirlenmesine
yönelik yine kurul tarafından bir araştırma yapılmış,
belirlenen aday havuzunda bulunan isimler MMO Genel
Merkezi'ne bildirilerek görüşleri talep edilmiştir. Bu
doğrultuda Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Ataç Sosyal tarafından yönetilen ve ana
temayla aynı adı taşıyan  "Endüstri ve İşletme
Mühendisliği'nin Geleceği" konulu panel kurultayın ilk
oturumunda yer almış olup panele, İTÜ İşletme
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok, Bilkent
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi ve MMO Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selim Aktürk ile Akçansa
Genel Müdürü Mehmet Göçmen  konuşmacı olarak
katılmışlardır. Kurultay'ın ilk günü öğleden sonra İş
Yaşamında Endüstri-İşletme Mühendisleri paneli
gerçekleştirilmiştir. Bu panele, İnci Holding Yürütme
ve Yönetim Kurulu Üyesi Meral Zaim, Sümerbank bursu
ile yüksek öğrenimini Amerika'da The Ohio State
University'de yapmış ve bu kuruluştan lisans ve yüksek
lisans derecelerinde endüstri mühendisliği dereceleri
almış olan Metin Göker, MMO İzmir Şube Yönetim
Kurulu üyesi Seçkin Şişmanoğlu ve Bilkent Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesim Erkip konuşmacı olarak
katılmışlardır.

Uzmanlık Oturumu İle İlgili Çalışmalar
Özellikle meslekteki uygulamaların paylaşılacağı

bildirilerin sunulduğu özel uzmanlık oturumlarının (altı
sigma, kurumsal kaynak planlaması, simülasyon vb.)
düzenlenmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda oturum
başkanlığını Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Bölüm Bşk Prof. Dr. Gönül Yenersoy Erdoğan'ın
yapmış olduğu "MRP/ERP/İleri Planlama Yazılımları"
başlıklı uzmanlık oturumuna Türk Traktör İnsan
Kaynakları Müdürü Mehmet Sait Atınç, Teknosa Kalite
Geliştirme Müdürü Dr. Ümit Özen, SELCO
Danışmanlık Şirket Ortağı Haldun Çelik ve FTC
Danışmanlık Şirket Ortağı Mustafa Harman konuşmacı
olarak katılmışlardır.

Diğer Faaliyetler
Kurultay organizasyonuna yönelik diğer detay

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar arasında;

- Toplanan bildiri tam metinleri arasından sunuş için
uygun olanlarının tespit edilerek yazarlarına
bildirilmesi,
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- Kurultaya katılacakların kayıtlarının alınması için
"Kurultay Katılım Bilgi Formu" nun tasarlanması ve
kurultay web sayfalarından ilan edilmesi,

- Kurultay programının netleştirilmesi, kurultay son
çağrı broşüründe bu programa yer verilmesi,

- Kurultay son çağrı broşürünün tasarım, baskı ve
dağıtım çalışmasının yapılması,

- Bildiriler kitabının basımına yönelik gerekli
hazırlıkların yapılması ve kitabın bastırılması,

- Kurultay eşantiyon malzemelerinin teminine yönelik
gerekli olan çalışmanın yapılması,

- Konaklama alternatifleri için ilgili otellerden
kurultaya yönelik fiyat alınması, web sayfasından
bu fiyatların ve otellerin iletişim bilgilerinin
yayınlanması,

- Düzenleme ve Danışmanlar Kurulu son toplantısının
organize edilmesi, kurullara gerekli bilgilendirmelerin
yapılması,

- İkram ve kokteyllerin ERDEMİR ve MMO tarafından
ortak organizasyonu,

- Basın-yayın ve tanıtım faaliyetleri,

- Diğer sosyal etkinliklerin (ERDEMİR Gezisi vb.)
organizasyonu,

- Önemli duyuruların kurultay web sayfalarından
yapılacağı şekilde web sayfalarının güncellenmesi,

- Kurultay düzenleme yerinde gerekli altyapı
düzenlemelerinin yapılması,

- Kurultay sonuç bildirgesinin hazırlanması, kurultay
kapanış oturumunda kamuoyuna duyurulması,
başlıklı faaliyetler bulunmaktadır.

KURULTAY ORGANİZASYONU
ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR VE SİSTEMATİK
YAKLAŞIMI GÜÇLENDİRİCİ ÖNERİLER

Ülkemiz genelinde her yıl bir üniversitenin Endüstri
Mühendisliği Bölümü tarafından Yöneylem Araştırması
Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi
düzenlenmektedir. Bu kongreler genel olarak akademik
çevreye hitap etmekte, büyük bir oranda akademik ve
teorik bildirilerin sunulduğu bir ortam olmaktadır.

MMO tarafından iki yılda bir düzenlenen EİM
Kurultayı ise meslek odası tarafından düzenlenen bir
etkinliktir. Bu etkinlikte bildiri sunumları, paneller,
meslek yaşam öyküleri vb. sunumlar yapılmakta,
kurultay sonunda sonuç bildirgesi yayınlanmaktadır.

Endüstri/İşletme Mühendisliği alanında var olan bu
iki önemli etkinliği dikkate alarak EİM Kurultayı'nın çok
daha faydalı bir yapıya dönüştürülmesi için önerilerimiz
şunlardır;

1. EİM Kurultayının meslekte gerçekleşen
uygulamaların sunulduğu, mesleki problemlerin
tartışıldığı, EİM'lerin çeşitli sektörlerdeki sosyal ve örgütsel
konumlarının görüşüldüğü, iletişim olanaklarının,
geleceğe yönelik açılımlar ile ilgili görüş ve önerilerin
oluşturulduğu bir ortam olarak tasarlanması,

2. Kurultay organizasyonunu üstlenen Şube'nin
bölgede bulunan üniversite, kurum ve kuruluşlarda
çalışan, bu tür bir organizasyona katkı koymaya gönüllü
EİM'lerden, etkin bir Yürütme Kurulu oluşturması,

3. Yürütme Kurulu'nun bir önceki kurultayın
yürütme kurulu ile temasa geçerek, görüş ve önerileri
alması, Yürütme veya Düzenleme Kurulu'na bir önceki
Yürütme Kurulu üyelerinden birinin alınması,

4. Kurultay Yürütme Kurulu ve Düzenleme Kurulu
bünyesinde, organizasyonun sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi için mutlaka bir iş planı ve görev dağılımı
yapılması,

5. Her kurultayın mesleğin gelişimi göz önünde
bulundurularak uygun bir ana tema çerçevesinde
yapılması ve kurultay kapsamında ele alınacak
konuların ağırlıklı olarak bu ana tema ekseninde
şekillendirilmesi, ana temanın EİM MEDAK ve Kurultay
Düzenleme Kurulu tarafından belirlenmesi,

6. Kurultay organizasyonlarında meslekle ilgili
belirlenecek bir veya birkaç konuda geniş katılımlı
tartışma yapılarak çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi
için, sonucunun kurultayda aktarılacağı çalıştayların
düzenlenmesi, çalıştay konularının EİM MEDAK ve
Kurultay Düzenleme Kurulu tarafından belirlenmesi,
çalıştay organizasyonuna MMO Şube MDK'larının
katılması,

7. Kurultay organizasyonlarında çeşitli konuların
tartışıldığı panel ve tartışma ortamlarına ağırlık
verilmesi,
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8. Hakemler Kurulu tarafından bildiri özetlerinin
incelenerek kurultay kapsamına alınması uygun görülen
bildirilerin belirlenmesi, bu bildirilerden kurultay
sırasında sunulacak olanların ise Yürütme Kurulu
tarafından bildiri tam metinlerinin incelenerek
belirlenmesi,

9. Kurultay organizasyonunun etkinliğinin artırılması
için yapılacakların belirlenmesi, kontrol ve sorumluluğun
Yürütme Kurulu'nda olacağı, tanıtım, duyuru,
planlama, eşantiyon, yazışma vb. konulardaki
hizmetlerin profesyonel olarak bu konularda faaliyet
gösteren uzman organizasyon firmaları ile çalışılması,

10. Kurultay hakkında gelişmelerin etkin şekilde
duyurulabilmesi için MMO'ya üye EİM'lerin e-posta ve
yazışma adreslerinin MMO tarafından temin edilip,
Yürütme Kurulu'na aktarılması, bu adresler kullanılarak
çeşitli aşamalarda EİM'lerin görüşlerinin alınması ve
bilgilendirilmesi,

11. Kurultay hazırlıkları kapsamında EİM MEDAK
koordinasyonunda MMO Şubelerindeki MDK'ların
bulundukları bölgelerdeki EİM'lerle toplantılar
düzenlemesi, bu toplantılara Kurultay Yürütme
Kurulu'nun katılarak kurultay hakkında görüş
alışverişlerinde bulunulması,

12. Kurultay hazırlıkları kapsamında üniversitelerin
Endüstri-İşletme Mühendisliği Bölümleri, EİM'lerin
yoğun çalıştığı kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek,
kurultay hakkında görüş alışverişinde bulunulması,

13. Kurultay kapsamında mesleki paylaşımları
artırmak, katılımı geliştirmek için bildiri sunumları yanı
sıra çeşitli paylaşım olanakları geliştirilmesi (V.EİM
Kurultayı - Uzmanlık Oturumları, Proje ve İş Geliştirme
Formu vb.),

14. Kurultay kapsamında düzenlenecek panellerde
tartışılan konuların ve ulaşılan sonuçların kalıcılığının
sağlanması amacıyla panel konuşmalarının yazılı hale
getirilip, paylaşımının yapılması,

15. Kurultaylara ilginin yükseltilmesi, meslektaşların
katılımının artırılması için proje yarışması vb seçeneklerin
incelenip uygulanması,

16. MMO bünyesinde yer alan MEDAK tarafından
kurultay sonrasındaki iki yıllık dönemde "Kurultay Sonuç
Bildirgesi" doğrultusunda çalıştaylar düzenlenerek bir
sonraki kurultaya yönelik altyapı çalışmaları yapılması,

17. Kurultaylara panelist, bildiri sunan, yaşam

öyküsü aktaran vb. olarak katılanların yapmış oldukları
katkı nedeniyle onurlandırılması kurultayların sürekliliği
için büyük önem taşımakta olup, bu katılımcılara
teşekkür plaketleri, sertifika ve bulundukları kurumlardaki
yöneticilerine teşekkür yazıları hazırlanıp, gönderilmesi,

MMO EİM MEDAK'ın en önemli faaliyeti olan EİM
Kurultayı'nın etkinliği başta Yürütme Kurulu olmakla
beraber, Düzenleme Kurulu, Meslek Dalı Ana
Komisyonu ve MMO Şubeleri'nde kurulması gereken
Meslek Dalı Komisyonlarına dayanmaktadır. Bu
nedenle özellikle MMO bünyesindeki EİM'lerden titiz
bir seçim yapılarak etkin çalışacak MEDAK ve MDK'ların
oluşumuna, çalışmalarının yürütülmesine önem verilip,
işlerliklerinin sağlanması temel bir gereklilik olarak
görülmektedir.

KURULTAY'A KATILIM

Erdemir Kültür Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı
kurultay, ülkemiz genelinde 20 farklı şehir, 34
üniversiteden rektör yardımcısı, dekan, endüstri
mühendisliği bölüm başkanı, profesör, doçent vb. 66
akademik personel, 234 öğrenci, 28 firma ve araştırma
kuruluşundan şirket sahibi, genel müdür, müdür,
mühendis vb ünvanlarda çalışan toplam 139 endüstri
- işletme mühendisi ve ERDEMİR'de çalışan endüstri -
işletme mühendislerinden toplam 474 kişilik katılımla
gerçekleşmiştir.

KURULTAY SONUCU

Eğitim kurumlarından sanayi kuruluşlarına, birçok
ilgiliyi bir araya getiren 2 günlük  kurultayın sonuç
bildirgesinde; Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı
Ana Komisyonu (MEDAK) ve Meslek Dalı Komisyonu,
Yayın ve WEB, Eğitim, Kurultaylar, Üniversite - Sanayi
ve Oda İlişkileri hakkında görüşler ortaya konulmuştur.
Endüstri - İşletme Mühendisliği Yetki ve Sorumluluk
Alanlarının Hayata Geçirilmesi Çalıştayları sonucu
olarak; İş Sağlığı ve Güvenliği, Stratejik Planlama,
Fizibilite ve Yatırım Teşvikleri, Enerji Verimliliği, İş
Değerlendirme ve Ücret Sistemleri, Belgelendirme
Sistemleri konularında Endüstri ve İşletme
Mühendislerinin yetki ve sorumluluk alması
doğrultusunda çalışmaların sonuçlandırılması kararı
alınmıştır.
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