
lara aktar›ld›ktan sonra kat›l›mc›lar›n so-
rular›n›n cevapland›r›lmas›na yer verildi.

SEM‹NER: ‹fiLETMELERDE GENEL BAKIM
UYGULAMALARI
17 Aral›k 2008 Çarflamba günü,  Endüstri
Mühendisi Mustafa Aflar’›n kat›l›m›yla “‹fl-
letmelerde Genel Bak›m Uygulamalar›” se-
mineri gerçeklefltirildi. Ar›za/problem olufl-
tuktan sonra bak›m yapman›n, hem bak›m
maliyeti hem iflçi ve makinan›n at›l kald›¤›
zaman kadar iflçi ve makina maliyetine yol
açt›¤›n›, maliyetlerin en aza indirilmesi
mant›¤› ile iflletmelerde bak›m yapman›n
hedefi uzun vadede problem oluflmadan
önce tedbir almak ve hiç problem oluflma-
mas›n› sa¤lamak oldu¤unu,  bir iflletmenin
yap›lmas› gereken rutin bak›mlar›n› plan-
lanmas› ve gözden geçirmesini, bak›m sis-
teminin kurulmas› konular›nda bilgilerini
art›rmalar› gereklili¤inin aktar›ld›¤› semi-
nerde;

• Bak›mda modern yaklafl›m nedir? 
• Bak›m çeflitleri 
• Planl› bak›ma temel yaklafl›m 
• Ekipman karakteristikleri 
• Ekipman ar›zalar›n›n irdelenme metodo-

lojisi 
• Bak›m departman›n›n gerçek ifllevi 
• Koruyucu bak›m 
• Planl› bak›m sistemi 
• Bak›m etkinli¤inin artt›r›lmas› 
• Planl› bak›m sisteminin oluflturulmas› 
• Bak›m sisteminin kurulumundaki 6 ad›m

konular› kat›l›mc›lara aktar›ld›ktan sonra
kat›l›mc›lar›n sorular›n›n cevapland›r›l-
mas›na yer verildi.

SEM‹NER: ETK‹L‹ K‹fi‹SEL ‹LET‹fi‹M
20 Aral›k 2008 Cumartesi günü, Makina
Mühendisi Emine Alg›n’›n kat›l›m›yla “Etkili
Kiflisel ‹letiflim” semineri gerçeklefltirildi. 

Seminerde iletiflim nedir, iletiflim biçimi ve
gereklili¤inin analizi, etkilemek ve ikna et-
mek, etkin iletiflim önündeki engeller, et-
kin dinleme, anlama, yorumlama, uygula-
ma, kendini tan›mak, kendini do¤ru ifade
edebilmek, etkin ifadenin kurallar›, kendin-
den emin iletiflim kurmak, elefltirmek ve
elefltiriyi kabul etmek, zor konularda, zor
durumlarda, zor kiflilerle iletiflim kurmak,
tart›flmalar›-çat›flmalar› yönetmek, arabu-
lucu olmak, aile içi iletiflim, iflletmede ileti-
flim, f›rsatlar› de¤erlendirmek, problemler-
le bafla ç›kabilmek, müzakere teknikleri,
verimli toplant› yapabilmek konular›n› ka-
t›l›mc›lara aktard›ktan sonra kat›l›mc›lar›n
sorular›n›n cevapland›r›lmas›na yer verildi.

SÖYLEfi‹: KOB‹LERDE ARAfiTIRMA VE
ÜRÜN GEL‹fiT‹RME BÖLÜMLER‹N‹N ÇOK
YÖNLÜ YAPILANDIRILMASI VE
S‹STEMAT‹K YÖNET‹M‹ ÜZER‹NE ÖNER‹LER
Makina Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
Kartal Temsilcili¤inin ücretsiz olarak dü-
zenledi¤i “Kobilerde Araflt›rma ve Ürün Ge-
lifltirme Bölümlerinin Çok Yönlü Yap›land›-
r›lmas› ve Sistematik Yönetimi Üzerine
Öneriler” konulu söylefli 30 Ekim 2008
Perflembe Günü Kartal Temsilcilik Salonun-
da  gerçeklefltirildi. Seminer  19.00’ da bafl-
lay›p 21.30' de bitti.

E¤itmen  Mak. Müh. Hasan ACÜL  sunu-
munda;
• Araflt›rma, gelifltirme ve yenilik üzerine

temel tan›mlar ve tan›mlar›n önemi
• Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli ifllet-

melerin ülke ekonomisindeki yerine ge-
nel bir bak›fl

• Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli ifllet-
melerde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine
genel bir bak›fl 

• Kobilerde ürün gelifltirme bölümlerinin
kurulmas›, denetlenmesi, ölçülebilir ya-
p›n›n oluflturulmas›

• Kobilerde ürün gelifltirme bölümlerinin
k›sa-orta-uzun dönem stratejik hedefle-
rinin firma hedefleri ile uyumlu bir bi-
çimde oluflturulmas›

• Kobilerde ürün gelifltirme bölümlerinin
kaynaklar›n ihtiyaca göre belirlenmesi

• Ürün gelifltirme çal›flmalar›n›n ve destek
faaliyetlerinin yönetilmesi, Ar-Ge destek-
lerinden faydalan›lmas›

• Kobilerde ürün gelifltirme bölümlerinin
çal›flma yap›lar›n›n sistematiklefltirilmesi
ve tehlikelere karfl› al›nacak önlemler
konular› ile ilgili bilgiler verdi.

Söylefli daha sonra kat›l›mc›lar›n sorular›-
n›n cevapland›rmas›yla sona erdi.

SÖYLEfi‹: TEMEL SIZDIRMAZLIK
PRENS‹PLER‹ (SALMASTRALAR)
13 Kas›m 2008 Perflembe günü “Temel S›z-
d›rmazl›k Prensipleri (Salmastralar)” konu-
lu söylefli gerçeklefltirildi.

Söyleflinin sunumu Makina Mühendisi Gü-
nal Emrah Lal taraf›ndan yap›ld›. Lal, dö-
ner makinalarda s›zd›rmazl›k konusuna ge-
nel bir bak›fl yapt›ktan sonra tesislerde ti-
pik mekanik salmastra uygulamalar›n› an-
latt›. Daha sonra Mekanik Salmastra tan›-
m›, çal›flma prensibi, kullan›lan malzeme-
ler, tipleri (içten – d›fltan – dönme yönüne
ba¤›ml› v.s), düzenleri, balansl› ve balans-
s›z mekanik salmastralar, avantajlar› ve
salmastra besleme üniteleri konular› ile il-
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