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Etkinlik

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası adına MMO İzmir Şubesi 

yürütücülüğünde düzenlenen Konfe-
rans, 11 kurum ve kuruluş tarafından 
desteklendi. EMBK 2013`ü 762`si 
kayıtlı katılım, 323`ü ziyaretçi olmak 
üzere 1085 mühendis ve üniversite öğ-
rencisi izledi.

Endüstri Mühendisliği Bahar Konfe-
ransları (EMBK), çalışmalarında Yalın 
Uygulamaları kullanan Manisa`daki 5 
firmaya 3 Ekim 2013 tarihinde yapılan 
teknik gezilerle başladı. Teknik gezilere 
74 kayıtlı katılımcı katıldı.

Etkinlik boyunca 25 oturumda  “Yalın 
Organizasyon”, Yalın Üretim”, “Yalın 
Ürün Geliştirme”, “Yazılımda Yalın”, 
“Yalın Düşünce-Eğitim”, “Hizmette 
Yalın”, “Yalın Girişim”, “Yalın Ofis”, 
“Yalın Tedarik Zinciri-Lojistik”, “Yalın 
Muhasebe”, “Enerjide Yalın”, “Sağlıkta 
Yalın”, “Yalın Yönetim” ve “Yalın Üre-
tim-Yönetim” konularının ele alındığı 
deneyim paylaşım oturumları ve aka-
demik bildiriler sunuldu. Konferansın 
yoğun programı 5 ayrı salonda paralel 
olarak düzenlenen etkinliklerle gerçek-
leştirildi.

Söz konusu etkinliklerin yanı 
sıra Endüstri Mühendisliği Bahar 
Konferansları`na paralel olarak dü-
zenlenen sergiye yalın uygulamalar 
alanında çalışma yapan 18 kurum ve 
kuruluş katılarak ürün ve hizmetlerini 
katılımcılarla paylaşma imkanı yaka-
ladı.

MMO İzmir Şube Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde yapılan açılış töre-
ninde ilk konuşmayı MMO İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öz-
sakarya yaptı. Etkinliğin endüstri mü-
hendislerinin önemli buluşmalarından 
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ile sanayi ürünlerinin rekabeti arasında-
ki korelasyon katsayısı oldukça yüksel-
miştir. Eğitime yapılan harcama arttık-
ça küresel rekabete karşı sanayinin ve 
biz mühendislerin korunabilme, reka-
bet edebilme olasılığı da artacaktır. Ül-
kemiz bu konuda ne yazık ki, yetersiz-
dir. Örneğin Finlandiya`da GSMH`den 
eğitime yapılan harcama yüzde 7,3, 
İspanya`da yüzde 5,3 iken Türkiye`de 
yüzde 2,1 gibi düşük bir seviyededir. 

Değinmek istediğim ikinci husus; kü-
reselleşme sürecinde dünya ticaretinin 
giderek serbestleşmesiyle, ülkelerin 
bilim ve teknoloji düzeyinin en önemli 
rekabet unsuru olmasıdır. Bu süreçte, 
AR-GE alt yapısına önem vermeyen, 
tasarım yapamayan, bir diğer anlamda 
özgün ürün ortaya koyamayan ülkeler, 
fason üretimle ayakta kalmaya çalış-
makta çok uluslu şirketlerin boyundu-
ruğu altına girmektedir.

Ülkemizde Mühendislik, Bilim ve 
Teknoloji Alanında Ciddi Adımlar 
Atılması Gerekmektedir

Bu genel durum, mühendislik sanayile-
rini ve meslektaşlarımızı derinden etki-
lemiş; artan işsizlik baskısı, daha düşük 
ücretler ve daha kötü çalışma koşulları 
ile karşı karşıya kalınmıştır.  Meslektaş-
larımızın sanayi ve hizmet işkollarında 
sağlayacağı fayda hâlâ yeterince anla-
şılmamıştır. Kamudaki endüstri ve iş-
letme mühendisi istihdamı yetersizdir. 

Çalışma alanlarımız içinde yer alan 
stratejik planlama, fizibilite etütleri, ka-
pasite raporlarının hazırlanması, tesis 
planlama, proje yönetimi, iş gücü plan-
lama, yönetim sistemleri, verimlilik 
çalışmaları gibi alanlara farklı meslek 
disiplinleri ikame ettirilmektedir. Ay-
rıca eğitim, istihdam, eğitilmiş iş gücü 
ihtiyacı dengesi göz ardı edilmektedir. 
Herhangi bir ihtiyaç planlaması yapıl-
maksızın, binası, öğretim üyesi dahi 
olmayan üniversitelerde Endüstri Mü-
hendisliği bölümleri açılmakta, konten-
janların dolmamasına ve artan işsizliğe 
rağmen karma “uzaktan eğitim” yön-

temleriyle eğitimin kalitesi daha da dü-
şürülmektedir. 

Bu temel parametreler ülkemizin mü-
hendislik, bilim ve teknoloji alanında 
çok ciddi adımlar atması gerektiğini 
göstermektedir. 

Emperyalist Güçlerin Dayattıkları 
Programlar Reddedilmelidir

Her şeye karşın, geleceğimizi elleri-
mize 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. Serbest-
leştirme, özelleştirme uygulamaların-
dan vazgeçilmeli, ithalat politikaları 
gözden geçirilmeli, yerli yatırımcı 
özendirilmeli ve korunmalı, mühendis-
lik sanayileri ve katma değeri yüksek 
ileri teknoloji isteyen alanlara yatırım-
lar yapılmalı, devletin ekonomideki 
yönlendiriciliği benimsenmeli, net bir 
planlama-kalkınma yönelimi benim-
senmelidir. Böylesi politikaları sömü-
rü odaklarından bağımsız bir şekilde 
oluşturduğumuz durumda, düze çıkışın 
gerçekleşeceğine, ülkemiz ve insanı-
mızın gönencinin tesis edilebileceğine 
inanıyoruz. 

Açılış etkinliğinde son olarak söz alan 
CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, 
meslek odalarının ülke sanayii ve tek-
nolojisinin gelişimesindeki önemine 

dikkat çekerek Odaların bu konuda her 
zaman yol gösterici olduğunu belirtti.

Bahar Konferanslarına Katılım 
Yoğundu

Etkinliğin ilk günü, açılış konuş-
malarının ardından Yalın Enstitü 
Derneği`nden Yalçın İpbüken, öğleden 
sonra ise Toyota Türkiye`den Orhan 
Özer birer sunum gerçekleştirdiler.

 İkinci gün sabah İzmir Yüksek Teknolo-
ji Enstitüsünden H. Murat Günaydın’ın 
“Yalın Yaşam İçin Kişisel Hedef Koy-
ma” konulu sunumuyla başlayan etkin-
liğin öğleden sonraki bölümünde Yalın 
Üretim ve TPM Uzmanı Tetsuya Yama-
zaki, katılımcılara bir sunum yaptı. 

Mesleki ve sektörel etkinliklerin yanı 
sıra Endüstri Mühendisliği Bahar 
Konferansları`nın ilk gününde Hüsnü 
Arkan`ın katılımıyla bir konser gerçek-
leştirildi.

EMBK 2013`ün son gününde yedi ana 
başlıkta düzenlenen çalıştaylarda 140 
kayıtlı katılımcı yer aldı. Altı salonda 
düzenlenen çalıştaylar; “LeanoGames”, 
“Simülasyon ile Geleceği Görmek 
Mümkün!”, “İleri Üretim Planlama ve 
Çizelgelemede Yalın Çözüm: Aspro-
va”, “Karar Verme Sürecinde Simülas-
yon Uygulamaları”, “Yalın Tasarımın 
Yol Haritası ve Araçlarının Kullanımı”, 
“HoshinKanri ile Stratejik Planlama ve 
İnovasyon” ve “LeanKanban” başlıkla-
rıyla gerçekleştirildi.

biri olduğunu belirten Özsakarya, “Bu 
konferansı düzenlemekteki hedefimiz, 
üretim ve hizmet sektöründeki kuru-
luşlarda çalışan yönetici, mühendis ve 
teknik elemanları yalın dönüşüm ko-
nusunda bilgilendirmek, ülkemizdeki 
ilgili tüm tarafları bir araya getirerek 
çağdaş, doğru ve bilimsel platformda 
konunun etkin şekilde tartışılmasını 
sağlamaktır.” şeklinde konuştu. Özsa-
karya, yalın yaklaşımın tüm değer zin-
cirlerindeki israfı yok etmeyi, tüm faa-
liyetleri müşteri için değer oluşturacak 
şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyen bir 
yönetim tarzı olduğunu ifade ederek, 
Türkiye ekonomisi adına önemli bir 
sorun olan israfın ortadan kaldırılması 
yolunda yalın üretimin önemine dikkat 
çekti. 

Özsakarya`nın ardından söz alan 
EMBK Yürütme Kurulu Üyesi Filiz 
Güler ise etkinliğin içeriğine ilişkin 
bilgilendirmede bulundu.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar açılış konuşmasında özetle şun-
ları söyledi:

Bildiğiniz gibi Odamız bünyesinde 
makina mühendisliğinin yanı sıra en-
düstri, işletme, uçak, havacılık, uzay, 
imalat sistem, kağıt, makina teknik 
metot, matbaa, sanayi, sistem, üretim 
tekniği, mekatronik gibi birçok mühen-
dislik disiplinleri de kapsanmaktadır. 

59 yıllık tarihi bulunan Odamızın üye 
sayısı 90 bine ulaşmış; Odamıza kayıtlı 
ikinci büyük meslek disiplini olan en-
düstri ve işletme mühendislerinin sayı-
sı ise 6 bin 642`ye ulaşmıştır. 

Etkinlik kapsamında yapılacak sunum-
lar ve etkinlik konusu ağırlıkla endüstri 
ve işletme mühendislerinin uzmanlık 
alanına girdiği için, bu vesileyle sizlere 
Odamızda endüstri ve işletme mühen-
disliği alanında yürütülen çalışmalar 
hakkında bazı bilgiler vermek istiyo-
rum. 

Odamız Eliyle Endüstri ve İşletme 
Mühendislerinin Yetki Alanlarının 
Tanımlanmasında Önemli Adımlar 
Atılmaktadır 

Örneğin endüstri ve işletme mühendis-
lerinin yetki ve sorumlulukları ile ser-
best meslek uygulamalarını belirleyen 
yasal düzenlemelerin bulunmaması ve 
bu alanda meslek içi eğitim ve belge-
lendirme programlarının yetersizliği 
üzerine Odamızca sonuç alıcı çalışma-
lar yürütülmüş; Stratejik Planlama ve 
Yatırım Hizmetleri Yönetimi üzerine 
iki ayrı yönetmelik 2008 yılı başında 
Resmi Gazete`de yayımlatılarak yürür-
lüğe sokulmuştur. 

“Stratejik Planlama Mühendis Yetki-
lendirme Yönetmeliği”miz ile; kuru-
luşların orta ve uzun vadeli amaçlarını, 
temel ilke ve politikalarını, hedef ve ön-
celiklerini, performans ölçütlerini, bun-
lara ulaşmak için izlenecek yöntemler 
ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik 
planın hazırlanması ve uygulanması 
sürecinde görev alacak Oda üyesi en-
düstri ve işletme mühendislerine, Oda 
tarafından stratejik planlama mühendis 
yetki belgesi verilmesine ilişkin usul ve 
esasları düzenlenmiştir. 

“Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühen-
dis Yetkilendirme Yönetmeliği”miz ile 
de; kuruluşlarca yapılması planlanan 
yatırımlar için yatırımın pazar araştır-
masının yapılması, yatırım alternatifleri 
ve özelliklerinin belirlenmesi, organi-
zasyon ve iş gücü planlamasının ya-
pılması, finansal analizler ve duyarlılık 
analizlerinin yapılarak bu doğrultuda 
yatırım fizibilite raporunun hazırlanma-
sında görev alacak endüstri ve işletme 
mühendislerine Oda tarafından yatırım 
hizmetleri yönetimi alanında mühendis 
yetki belgesi verilmesine ilişkin usul ve 
esaslar düzenlenmiştir. 

Yine Odamızın enerji verimliliği mev-
zuatına yönelik yürüttüğü ısrarlı çalış-
malar sonucunda, endüstri ve işletme 
mühendisleri de endüstriyel işletme-
lerde enerji yöneticisi olma olanağına 
kavuşmuştur. 

Mesleki Çıkarlarımızın Korunması 
Kolektif Bir Çalışmadan Geçmektedir 

1989`dan beri üç aylık periyot ile ya-
yımlanan Endüstri Mühendisliği der-
gimize ek olarak çıkardığımız EİM 
Bülteni beş yıldır düzenli olarak yayım-
lanmaktadır. 

Kısaca özetlediğim bu çalışmalar, En-
düstri ve İşletme Mühendisliği Meslek 
Dalı Ana Komisyonu ve Şubelerimiz-
deki Meslek Dalı Komisyonlarımız 
aracılığıyla yürütülmektedir. Meslek 
dalı komisyonlarımızın yürüttüğü ça-
lışmaların yaygınlaştırılması ve nite-
liğinin artırılması, Endüstri ve İşletme 
Mühendislerinin komisyon çalışmala-
rına verdiği, vereceği destekle doğru-
dan ilgilidir. Bu çalışmaların daha da 
geliştirilmesi ve mesleki çıkarlarımızın 
korunması, örgütsel yapımızın güçlen-
dirilmesinden, kolektif bir çalışmadan 
geçmektedir. Özellikle meslek içi eği-
tim faaliyetlerimizde öğretim üyeleri-
mizin ve konusunda yetkin meslektaş-
larımızın tam desteğini bekliyoruz.

Ülkelerarası Rekabeti Eğitim, Bilim ve 
Teknoloji Düzeyi Belirlemektedir

Etkinlik konumuz olan yalın üretim 
ve dönüşüm tekniklerinin ana amacı, 
değer yaratma sürecinde işletmelerin 
verimlilik ve rekabet yeteneğinin ar-
tırılmasıdır. Ancak rekabet edebilirlik 
her şeyden önce ilgili ülkedeki eğitim, 
bilim teknoloji, istihdam ve sanayi po-
litikaları ile doğrudan bağlantılıdır. Bu 
bağlamda iki temel parametreye kısaca 
dikkatinizi çekmek istiyorum.

Bildiğiniz gibi dünya bilim ve teknoloji 
alanında çok hızlı bir gelişim ve deği-
şim süreci yaşamaktadır. Günümüzde 
bilim ve teknolojinin eriştiği düzeyde, 
dünya üzerindeki bilgi her iki üç yılda 
bir ikiye katlanmaktadır. Bilime ve tek-
nolojiye hâkim olan güçler dünyayı da 
egemenlikleri altına almaktadır. 

Bu nedenle ülkelerin bilim ile bilimi 
teknolojiye dönüştürecek teknik eğiti-
me verdiği önem, daha da önemli hâle 
gelmiştir. Ülkelerin eğitim harcamaları 


