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valtı eşliğinde yapıldı. 2013 

yılı bilançosu ve faaliyetleri 

ile Yönetim ve Denetim Ku-

rullarının ibra edildiği toplan-

tıda, 2014 yılı için öngörülen 

bütçe ve faaliyetleri de görü-

şüldü. Bu toplantımızda 

ayrıca 2014-2016 dönemi 
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Kurulu seçildi. 
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rulu Başkanlığı'na Sn. Dr. 

Hayrettin Karcı, Yönetim 
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Yeni Yönetim Kurulumuza 

görevinde başarılar diliyo-

ruz. 

Sayı 05   Haziran 2014 

Sevgili TEGEV Dostları, 

İnsanlar ile doğanın uyumlu yaşaması konusunda yapı-
lacak çalışmaların bugün yaşanan birçok olumsuzluğun 
da giderilmesine yardımcı olacağına inanıyorum. 

İnsan doğa uyumu nasıl geliştirilir? Bunun için doğa 
bilimlerinin eğitimi çok önemli. Bu alan, eğitim sistemi-
mizde fen bilimleri olarak ifade edilmiş. Fakat ben “fen 
bilimleri” kavramı yerine “doğa bilimleri” kavramını kul-
lanmak istiyorum. Çünkü doğa bilimleri kavramını çok 
anlamlı buluyorum. İlk ve orta öğretimdeki bir öğrenci 
fen bilimleri ifadesini duyunca çekiniyor, ürküyor. Çünkü 
bu kavram içinde yer alan fizik, kimya, biyoloji onu zor-
luk anlamında korkutuyor. Neden bunları öğrenmesi 
gerektiğini anlamakta zorlanıyor. Fakat doğa bilimleri 
deyince, doğayı tanımak, anlamak, prensiplerini ve işle-
yişini öğrenmek genç bir insana daha ilginç ve çekici 
geliyor. Zira hayatı boyunca yapacağı tüm çalışmalarda 
başarılı olabilmesi için, doğayla ve doğanın ilkeleriyle 
uyumlu olması gerektiğini kolayca anlayabiliyor. Bunun 
için doğayı, doğanın ilkelerini ve işleyişini öğrenmesi 
ona heyecan verir. Doğayı öğrenmek, ona doğal ve 
gerçekçi düşünmenin yolunu açacağını görebiliyor. An-
cak, doğayı öğrenir ve uygularsa, mutlu başarılı ve an-
lamlı bir hayatının olacağını anlıyor. Gençlerimizin eğiti-
minde bu yoldan gidildiğinde, doğa ile insan uyumu bu 
günkü durumundan çok daha doğru ve güzel olacaktır. 

Ülkemizde en temel sorunun eğitim (insan yetiştirme) ve 
eğitimde de en temel sorunun doğa bilimlerinin gerektiği 
gibi öğretilememesinde görüyorum. Zira, tüm bilimsel, 
teknik ve teknolojik çalışmalar doğa bilimlerini esas alan 
bir zemin üzerinde yürütülürse başarılı olur ve ekonomik 
değer katar. Bilim, teknik, teknoloji, uygulama ve ekono-
mik değer yaratma konusunda ülkemizin bu günkü duru-
mu, nelerin iyileştirilip geliştirilmesi gerektiğini açıkça 
göstermektedir. 

Bu güne kadar gördüklerim, okuduklarım, yaptıklarım ve 
yaşadıklarım, bana çok önemli bir şeyi öğretti. İnsanla-
rın, toplumların ve ülkelerin hayatında bilimin ve bilimsel 
yaşamanın, hayatı ne kadar kolaylaştırdığını, güzelleştir-
diğini ve anlamlı hale getirdiğini gördüm. Özellikle bu 
noktaya değinmek istiyorum. 

Bireysel, ailevi, toplumsal ve iş hayatımızda aklı, mantığı 
ve bilimi hâkim kılmalıyız. Bilim üzerine inşa edilmemiş 
yaşam sorunlarla, sıkıntılarla ve acılarla dolu bir yaşam-

dır. Geçmişe baktığımızda bunun birçok örneğini görü-
rüz. Bilimden uzaklaşmak cehalete ve çaresizliğe sürük-
ler. Bilimden uzaklaştıkça, sorunlar başlar ve giderek 
içinden çıkılmaz bir hal alır. Yaşamda aklı, mantığı ve 
bilimi esas alan toplumların hayatı daha sade, daha 
düzenli ve etkileyici olduğu görülür. Bu tür toplumlar, 
sorun üreten değil sorun çözen toplumlardır. 

Şimdi, bulunduğumuz duruma bir göz atalım. İyileştiril-
mesi ve geliştirilmesi gereken çok şey var değil mi? 
Çoğumuz bu durumdan memnun değiliz. Çünkü sorun-
larımızı zamanında çözemedik. Peki, soruyu nasıl sora-
lım? “Bizi bu duruma kim veya kimler mi getirdi?” diye-
lim. Yoksa bu “duruma nasıl geldik?” mi diyelim? Bana 
göre bizi çözüme getirecek soru “Biz bu duruma nasıl 
geldik?” şeklindeki prosesi sorgulayan sorudur. Çünkü 
suçlayacak birilerini aramak yerine, sorunlarımızı çöze-
rek onlardan kurtulabiliriz. Ve sorunlarımızı çözdükçe, 
kendimizi geliştirebiliriz. 

Peki, sorunu kim çözer? Kuşkusuz uzmanı çözer. Sorun 
çözen uzman insan, çok iyi yetişmiş insandır. Yetişmiş-
lik, bireysel yönden, sosyal yönden, mesleki ve metodik 
yönden yetişmiş olmayı gerektirir. Peki, bu uzmanlar 
nasıl yetişecek? İşte, şimdi gelmemiz gereken yere 
geldik: Eğitim sistemi ve eğitimciler. Eğitim sistemi, insa-
nı etkileyen ve çalışıp üretmeye hazırlayan sistemdir. 
Eğitimciler ise, insanın yetişmesinde etkili olan kişilerdir. 
Hayatımıza şöyle bir göz atalım. Yetişmemizde kimler 
etkili oldu? Ailede Anne Baba ile başladı. Çevremizde 
insanlar, okullarda yöneticiler ve eğitimciler, iş yerlerinde 
yöneticiler ve iş arkadaşlarımız ile devam etti. Her biri 
bizim yetişmemizde az veya çok etkili odu. İşte, yetişmiş 
olmanın veya olamamanın kök nedenleri bu süreçlerin 
içinde yer alır. İnsan için her şey, bu dünyaya geldikten 
sonra, bu dünyada başlıyor ve gelişiyor. 

İnsan yetiştirmenin kestirme yolu yoktur. Çok zaman 
alan ve zahmetli bir süreçtir. Ya bu süreci olması gerek-
tiği gibi tasarlar ve uygularız, ya da bu gün yaşadığımız 
olumsuzlukları çoğaltarak yaşamaya devam ederiz. 
Çünkü bu gün yaşadığımız olumsuzluklar, bu güne ka-
dar uyguladığımız düşünce tarzımızdan ve iş yapış 
şeklimizden kaynaklanıyor. Bu olumsuzlukların değiş-
mesi, ancak düşünce tarzımızın ve iş yapış şeklimizin 
bilimsel esaslara göre yeniden düzenlenmesi ile müm-
kün olacaktır. 

Dr. Hayrettin Karcı 
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TEGEV Çalışma Grupları ve 

Üyeleri 

standartlarını ve mesleki yeterli-
likleri esas alan test ve belge-
lendirme çalışmaları ile sanayi-
mizin ihtiyaç duyduğu kalifiye 
eleman arayışına katkı sağla-
maya yönelik faaliyetlerde bu-
lunmaktadır. 

Aynı zamanda da, katılımlı eği-
tim modelinin (ikili sistemin) 
dünyadaki başarılı örneklerini 
dikkate alarak yaptığı çalışma-
larla ülkemizde mesleki eğitimin 
ve teknik öğretmenlerin eğitim 
sisteminin iyileştirilip geliştirilme-
sine katkı sağlamayı da hedef-
lemektedir. Katılımlı eğitim sis-
temi uygulamalarıyla, üniversi-
telerde, okullarda ve endüstride-
ki eğitim merkezlerinde teorik ve 
pratik çalışmaların bu modele 
uygun olarak yapılmasını des-
tekleyen faaliyetlerde bulun-
maktadır. 

Çalışma Grubu Üyelerini; Lale 
Bauer-CbyT (Başkan) ve O. Fa-
ruk Kapu-BSH (Üye) oluştur-
maktadır. 

Meslek Standartları ve Mesle-
ki Yeterlilikler Çalışma Grubu  

MYK ile işbirliği içinde Meslek 
Standartlarının ve Mesleki Ye-
terliliklerin geliştirilmesine katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır. Ça-
lışma Grubu, Vakfımızın MYK 
ile yaptığı işbirliği çerçevesinde 
mekatronik alanındaki meslek 
standartlarını seviye 4, 5 ve 6 
olarak tamamlayıp MYK’ya tes-
lim etmiştir. Mekatronik ile ilgili 
meslek standartlarının resmi ga-
zetede yayınlanmasının ardın-
dan, çalışma grubu, aynı konu-
da geliştirilmesi gereken mesle-
ki yeterlilikler çalışmasını başlat-
mıştır. Bu çalışmaların netice-
sinde Seviye 4 ve Seviye 5 için 

Vakfımızın hazırladığı Yeterlilik-
ler, 20 Haziran 2013 tarihli 
Elektrik-Elektronik Sektör Komi-
tesinde çok başarılı bulunarak 
kabul edilmiştir. 

Sonraki aşama olan Standart ve 
Yeterlilikleri revizyonları ve farklı 
standart ve yeterlilik geliştirme 
ve danışmanlık bu Çalışma 
Grubumuzun faaliyetlerini oluş-
turmaktadır.  

Çalışma Grubu Üyelerini; Dr. 
Hayrettin Karcı-Festo (Başkan) 
ve konu ile ilgili Uzmanlar (Üye) 
oluşturmaktadır. 

Uygulamalı Teknik Üniversite 
(UTÜ®  / ATU® ) Çalışma Grubu 

Ülkemiz için bir Uygulamalı Tek-
nik Üniversite modeli üzerinde 
çalışmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, ülkemizde sanayinin ihti-
yaç duyduğu, gerekli teorik bilgi-
nin yanı sıra teknoloji ve uygula-
ma yönünden de gerekli bilgiyi, 
beceriyi ve yetkinliği kazanmış 
mühendislerin yetiştirilmesine 
katkı sağlamaktır. Bu amaçla fa-
aliyetlerini sürdüren çalışma 
grubu, bir Uygulamalı Teknik 
Üniversite modeli için fizibilite 
çalışmalarını tamamlamış olup, 
konuya ilgi gösteren paydaşlar 
ile Niyet mektupları imzalamış 
ve 6-8 Mayıs 2014 tarihinde Al-
manya'da bir Çalıştay gerçek-
leştirmiştir. Bir sonraki aşama 
olan Ortak Müfredat geliştirilme-
si, YÖK ve DAAD desteği konu-
sundaki çalışmalar devam et-
mektedir. 

Başkanlığını, Otto W. Bauer'in 
(Festo) yaptığı bu çalışma gru-
bunun diğer üyelerini, Prof. Dr. 
Nihat Akkuş (Marmara Üniv.), 
Av. M. Lale Bauer (CbyT), Dr. 
Christine Haller (Mercedes),  Dr. 

Hayrettin Karcı (Festo), O. Fa-
ruk Kapu (BSH) ve Melda Murat 
Mitrani (TEGEV), oluşturmakta-
dır. 

“World Skills” Çalışma Grubu  

2023 yılındaki World Skills-
M e s l e k  O l i m p i y a t l a r ı n a 
TEGEV’in Koordinatörlük yapa-
bilmesi için gerekli temasları 
sağlamak üzere gerekli çalış-
maların yapılması hedeflenmek-
tedir. 

Çalışma Grubu Üyelerini; Taner 
Okayı-Siemens (Başkan) ve 
Meltem Bozçal-SKF (Üye) oluş-
turmaktadır. 

İnsan Kaynakları (İK) Çalışma 
Grubu 

Türk Sanayisine ve TEGEV 
Üyelerine kaliteli ve nitelikli in-
san gücünün sağlanması konu-
sunda çalışmalar yapacaktır. 
Öngörülen faaliyetler olarak; 

• TEGEV üyeleri arasında İK sü-
reçlerine ilişkin konularda 
Benchmark yapmak, en iyi uy-
gulama modelleri tespiti ile bilgi 
paylaşımında bulunmak, 

• Gönüllü katılan üyelerin katkı-
ları ile, müracaat sahiplerinin de 
izinleri ile, paylaşılacak CV’lerle 
bir İK havuzu oluşturmak, ihti-
yaç bildiren üyelerle paylaşmak, 

• Benzer şekilde üye şirketlerde-
ki staj imkanları ve stajyer yön-
lendirilmesi konularında bilgi 
paylaşımını sağlayabilecek ileti-
şim ortamı oluşturmak, 

• Çalışma mevzuatı ve uygula-
malara ilişkin bilgi paylaşım or-
tamını oluşturmak, 

2014-2016 Çalışma Dönemin-
de, Vakfımızın 7 Çalışma Grubu 
vasıtası ile faaliyetlerini gerçek-
leştirilmesi öngörülmüş ve Yö-
netim Kurulu, Mütevelli ve diğer 
Üyelerimizden Çalışma Grubu’-
na dahil olan kişiler belirlenmiş-
tir. 

Şirketlerinizden ve kurumlarınız-
dan, bu Çalışma Gruplarında 
yer alarak, faaliyetlere yön vere-
cek çalışmalara destek olmak 
isteyen isimlerin, tarafımıza bil-
dirilmesini rica ederiz. 

KOBİ Çalışma Grubu 

KOBİ’lerin eğitim yolu ile gelişti-
rilmesi hedeflenmektedir. Bu 
bağlamda sistem bilgisi transfe-
ri, Benchmarking Çalışması, ku-
rumsallaşma için gerekli bilgi ve 
destek, v.b. Faaliyetler ve Üye-
lerimizin çeşitli uzman oldukları 
konularda seminerler planlan-
maktadır. Üyelerini; Nurhan 
G a z e r y a n - T e m p a  P a n o 
(Başkan) ve Taner Okayı-
Siemens (Üye) oluşturmaktadır. 

Certified by TEGEV (CbyT) ve 
Katılımlı Eğitim Sistemi Çalış-
ma Grubu  

Teknik eğitim kurumlarına eği-
tim danışmanlığı; eğitim kurum-
larının ve programlarının akredi-
te edilerek kalite ve güncelliği-
nin sürdürülebilir kılınması ve 
MYK’nın onayladığı meslek 



• Özellikle İş sağlığı ve Güvenli-
ği alanındaki güncel mevzuat 
değişiklikleri ve uygulamaları 
konularında bilgi paylaşımını 
sağlamak düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen konularla ilgili 
olarak, İşveren Sendikaları, Per-
sonel Yöneticileri Derneği ve 
benzeri STK’ lar ile işbirliği yap-
mak, seminer, toplantı vb. gibi 
etkinliklerde aktif katılım sağla-
mak düşünülmektedir. 

Çalışma Grubu Üyelerini;Av. 
Fahrettin Kazak-Pharmavision 
(Başkan), Meltem Bozçal-SKF 
(Üye), Osman Faruk Kapu-BSH 
(Üye), Dr. Emre Mercan-
Mercedes (Üye) ve İlknur Tergip
-EagleBurgmann (Üye) oluştur-
maktadır. 

Eğitim Hizmetleri 

Eğitim Hizmetleri Çalışma Gru-
bu, bazı üyelerimizin uzman ol-
duğu ve bazı üyelerimizin ihti-
yaç  duyduğu a lan l a rda 

“Üyelerden Üyelere Seminerler” 
adı altında eğitimler planlamak-
ta ve uygulamaya koymaktadır. 
Ayrıca, üyelerimizin ihtiyaç duy-
duğu ve üyelerimizden tedarik 
edilemeyen bazı eğitimlerin 
sağlanmasında dış kaynaklar 
da değer lendir i lmektedir . 
“Yaşam Boyu Öğrenim” felsefe-
sini benimsemiş olan vakfımız 
tarafından düzenlenen bu tür 
eğitimlere, üyelerimiz dışından 
da katılanlar olabilmekte-
dir. Üyelerini; Dr. Hayrettin Karcı
-Festo (Başkan) ve Melda Murat 
Mitrani-TEGEV (Üye) oluştur-
maktadır.  

TEGEV Çalışma Grupları ve 

Üyeleri (devamı) 

lenmiştir.  
 
Hochschule Esslingen’de 
yapılan Çalıştay’da, 
ATU® Konsepti, Prosedür ve 
Ders Programları olarak 2 
grup halinde detaylı bir şe-
kilde ele alınmıştır. DAAD 

Hochschule der Medien 
Stuttgart’da yapılan Forum’-
da, taraflar ve konuklar 
ATU® Projesinin kendileri 
için öneminden bahsetmiş-
lerdir. Forum’a BW Ekono-
mi Bakanı Sn. Teressa 
Bauer, Türk Konsolosu Sn. 

Yasemin Öztürk, DAAD 
Uluslar arası Ofisinden Sn. 
Sebastian Duda, HfSW 
Rektörleri ve Akademisyen-
ler de katılmıştır. Forum 
sonrası HS der Medien La-
boratuarları ve Sanayi ile 
ortak çalışmaları gözlem-

Desteği için Yıldız Teknik 
Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. İsmail Yüksek ve 
Gaziantep Üniversitesi Rek-
törü Sayın Prof. Mehmet 
Yavuz Coşkun’un imzala-
dıkları Ön Başvuru Formu 

DAAD’ye teslim edilmiştir. 
Çalıştay sonrası HS 
Esslingen Laboratuarları ve 
Sanayi ile ortak çalışmaları 
görülmüştür. 
 
Son gün, Hochschule 
Mannheim’de yapılan te-
maslarda Üniversitenin tanı-

tımı sonrası Laboratuarları 
ve Sanayi ile ortak çalışma-
ları gözlemlenmiştir.  
Eylül ayında yapılacak 
Çalıştay ile Ortak Ders Müf-
redatı Çalışmalarına devam 
edilecektir. 
 
Her çeyrekte, farklı bir Pay-
daşımızda yapılacak toplan-
tılar ile gelişmelerin, sanayi, 
diğer Üniversiteler ve diğer 
paydaşlar ile paylaşılması 
planlanmaktadır. İlk toplantı-
nın, 22-23 Eylül 2014 tari-
hinde Yıldız Teknik Üniver-
sitesinde gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür.  

ATU® Almanya Çalıştayı  

6-8 Mayıs 2014 tarihinde  

gerçekleşti 

6-8 Mayıs 2014’de Almanya’da HfSW (Hochschuleföderation 
Süd-West) ile olan Üniversite Ziyareti ve ATU® Çalıştayı’na 
Türkiye’deki paydaşlarımızdan; Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Sabancı Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gaziantep Üniver-
sitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi’nden toplam 12 Rektör, 
Dekan ve Akademisyen katılmıştır.  



  

2014 TEGEV 

Bursiyerleri İstanbul 

Teknik ve Kültürel 

Gezisi 

2013-2014 eğitim öğretim yılının 

ardından, okulların kapanması ile 

birlikte, TEGEV’den burs almaya 

hak kazanan, Denizli Atatürk 

EML’den 2, Tekirdağ Çerkezköy 

EML’den 1, Van EML’den 2 ve İz-

mir Çiğli 75. Yıl EML’den 1 

Bursiyer öğrencimiz birer sorumlu 

hocaları ile birlikte 26-28 Haziran 

2014 tarihinde düzenlenen İstan-

bul Teknik ve Kültürel gezimize iş-

tirak etmiştir.  

Teknik Gezi kapsamında, Müte-

velli Üyelerimizden Mercedes 

Benz Türk A.Ş. (Hadımköy), BSH 

Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş. 

(Çerkezköy), Siemens San ve Tic. 

A.Ş. (Kartal) ve Festo San. ve Tic. 

A.Ş. (Tuzla) fabrikalarında alanla-

rının en iyi örneklerini görüp, üst 

düzey yöneticiler ile tanışma, bilgi 

alma ve soru sorma imkanı bulan 

öğrenci ve öğretmenlerimiz, Yö-

netim Kurulu Üyemiz Sayın Mel-

tem Bozçal’ın gerçekleştirdiği 

“Koçluk Seansı” ile de hedefleri 

konusunda bir çalışma yapılmıştır. 

Son gün gerçekleştirilen  İstanbul 

Kültürel gezisinde, bursiyerlerimiz 

ve sorumlu öğretmenleri ile birlik-

te, Topkapı Sarayı, Aya Sofia, 

Sultanahmet Camii, Yerebatan 

Sarnıcı ve konuları ile ilgili olan 

Santralİstanbul Enerji Müzesi ve 

Rahmi Koç Müzesi gezilmiştir. 

Bir çoğu için “ilk”ler ile dolu olan 

bu gezinin, onlar için unutulmaz 

bir deneyim olduğuna ve  bundan 

sonraki hayatlarına çok olumlu 

yönden katkıda bulunacağına ina-

nıyoruz. 

İstanbul’a geliş-dönüş masrafları 

kendilerine ait olmak üzere, öğ-

Leonardo da Vinci Projemiz, 
EDUMEC Başarı ile Sona 
Erdi   

Marmara Üniversitesi Teknik 

Bilimler Meslek Yüksek okulu 

(MÜTBMYO) Liderliğindeki "E-

Learning Education and 

Innovative Remote Laboratory 

for Mechatronics" EDUMEC 

projemiz, AB Ulusal Ajansı tara-

fından resmi olarak kabul edile-

rek en yüksek puan olarak 10/10 

ile derecelendirilmiştir. Proje 

Hakkında daha fazla bilgiye  

www.edumec.eu adresinden 

ulaşılabilir.  

İzmir Çiğli 75.Yıl Teknik ve 
EML'de 5. Kariyer Günleri  

Bu yıl 9-11 Nisan 2014 tarihlerin-

de Kurumsal Üyemiz İzmir Çiğli 

75.Yıl Teknik ve EML'de düzen-

lenen 5. Kariyer günlerinde Vakıf 

Başkanımız Dr. Hayrettin 

Karcı'da davet edilerek öğrenci-

ler ile bir sohbet gerçekleştirildi. 

Proje Tabanlı Mekatronik 
Eğitimi Çalıştayı  

Sinop Üniversitesi, Çankırı 

Karatekin Üniversitesi ve Kasta-

monu Üniversitesi işbirliği ile 22-

24 Mayıs 2014 tarihleri arasında 

düzenlenen,”Proje Tabanlı 

Mekatronik Eğitimi Çalıştayı”, 

Sinop Üniversitesi’ne ait Ahmet 

Muhip Dıranas Uygulama Ote-

li’nde geniş kapsamlı bir katılım-

la gerçekleşti. Çalıştay’da Vakıf 

Başkanımız Dr. Hayrettin Karcı 

da bir konuşma yaptı.  

renci ve öğretmenlerimizin İstan-

bul’daki konaklama, yeme-içme 

ve gezi masraflarının tümü Vakfı-

mız bütçesinden ve destekçileri-

miz tarafından karşılanmıştır. 

TEGEV Burs Fonuna destekte bu-

lunup 2014 Burs Projemizi müm-

kün kılan, Teknik Gezi sırasında 

bize kapılarını açan, maddi ve 

manevi destek veren tüm kurum-

sal ve şahsi burs sağlayıcılarımı-

za ve Mütevelli Üyelerimize son-

suz teşekkür ediyoruz.  

Her sene Burs Projemizin büyüye-

rek devam etmesini ve daha bir-

çok öğrencimizin hayatına ümit 

katabilmeyi diliyoruz.  
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