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Endüstri ve İşletme Mühendisliği Ankara Yerel Kurultayı  

Sonuç Bildirisi Açıklandı 

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Ankara Yerel Kurultayı, “Akıllı İşletmeler ve Endüstri 

Mühendisliği’nin Geleceği” ana temasıyla 13 Nisan 2019 tarihinde ASO Sürekli Eğitim 

Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, katılımcı kurum ve 

kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı kurultayımızı 120 kişi izlemiştir. 

MMO Ankara Şube Endüstri ve İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonumuz tarafından organize 

edilen kurultayımızda, “Teknolojik Gelişmeler ve Mühendisliğin Yeri”, “Parti Üretimi/Tek Parça Akışı”,  

“Endüstri Mühendisliği ve Endüstri 4.0”, “Endüstri 4.0’da Bugün ve Gelecek” konularında dört özel 

oturum ve serbest kürsü konuşmaları gerçekleşmiştir. 

Kurultayımızda aynı zamanda, Model Fabrika Gezisi ve Box Simulation oyunu gibi renkli etkinlikler yer 

almış; katılımcıların interaktif bir şekilde kurultayımıza dâhil olmalarıyla hareketli anlar yaşanmıştır. 

Kurultay sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna sunulması karar altına alınmıştır: 

Sanayi devrimlerinin birincisini mekanizasyon, ikincisini seri üretim, üçüncüsünü otomasyon şeklinde 

sıralarsak, dördüncü sanayi devrimi olarak dijitalleşme görülmektedir. İçine girdiğimiz bu dönemde 

akıllı sistemlerden bahsedilmekte ve geleceğin üretim modelleri bu yönde gelişme göstermektedir. 

Yenilikçi yaklaşımların, yeni teknolojilerin, ileri teknolojilere sahip bilgisayarların, yeni yazılımların 

ve nitelikli insan kaynağının etkileşimli çalışması ile sağlanabileceği açıkça görülmektedir.  

Endüstri ve işletme mühendisliğinin bu gelişmeler içerisinde nerede yer alacağı, mezunlarımızın hangi 

donanımlara sahip olması gerektiği, üniversite eğitim müfredatlarının ne yönde güncelleneceğine 

ilişkin çalışmaların farklı ortamlarda tartışılacağı açıkça görülmüştür. Bundan sonraki dönemlerde, 

oda-üniversite-sanayi işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, nitelikli eğitimin sağlanması, 

mezuniyet sonrası meslek içi eğitimlerin gerekliliği konularında katılımcılar tarafından ifade edilen 

görüşler çerçevesinde Ankara yerel kurultayında aşağıdaki görüşlerin MMO Endüstri İşletme 

kurultayına taşınması hedeflenmiştir. 

 

Kurultayımızda;  

• Endüstri işletme mühendisliği mesleğinin, gelecekte önemi kaybetmeyen mesleklerden 

olduğu, 

• Mühendislerimizin,  disiplinler arası çalışma becerisine sahip, otomasyon sistemlerini tanıyan, 

internet teknolojilerine hakim, tasarım yapabilecek kadar donanımlı, veri tabanına ulaşabilen ve 

kullanabilen, sistem takibini yapabilecek ve hatta yeni bir sistemi kurabilecek donanıma sahip olması, 

• Geleceğin endüstrisinin gelişimi, gelecekte tasarım ve üretim ortamlarının şekillenmesi, saha 

tecrübelerinden edinilen gerçek uygulamaların bilişim sistemleri yardımıyla geleceğin fabrikalarını 

öngörerek bu oluşumlar içerisinde yer alabilmesi, 
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• Endüstriyel uygulamalarını tasarlayacak olan Endüstri Mühendislerinin bu dönüşüme hazır 

olması amacıyla gerek uygulama gerekse eğitim içeriklerinin oluşturulmasında Üniversite-Oda-Sanayi 

işbirliklerinin geliştirilmesi,  

• Endüstriyel dönüşümde endüstri işletme mühendisleri olarak sistemin insan odağını ve sistem 

çevre ile uyumunu optimum düzeyde değerlendirmesi, 

• Teknolojik ilerlemenin zorunluluğu ile oluşacak yararları, meslektaşımızın büyük fotoğrafın 

neresinde olduğunu ve ilerleyen süreçte nerede olacağını öngörüsü, 

• Üniversitelerin eğitim programlarına endüstriyel dönüşüm ve toplumsal kazanımları içeren 

derslerin dahil edilmesinin sağlanması, 

• Öğrencilere TMMOB geleneği, Makina Mühendisleri Odası bakış açısı, öğrenci üyelik ve 

örgütlü yapının gerekliliğinin önemini aktarılabilmesi, 

v.b. değerli amaçların dile getirilmesinin yanı sıra günümüzde yaygın olarak konuşulan dijital 

dönüşüm/Endüstri 4.0’ın yalnızca üretim ve hizmet sunma açısından değil, kamusal-toplumsal yarar 

ve insan odaklı bir yaklaşım ile birlikte ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. 
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