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Değerli dostlar merhaba,
Tepkileri heyecanla bekliyorduk ilk bülteni 
yayına yolladığımızda, zira yayımcılık bizim 
için çok yeni bir alan. Üstelik bildiğimiz bir 
alan da değil. Ancak aldığımız olumlu tepkiler 
motivasyonumuzu yükseltmişti.
Tabii ki tecrübe  bir işin yapılabilirliğini arttı-
ran ve yaptığınız işi kolaylaştıran çok önemli 
bir değer. Oysaki yayımcılık bizim bildiğimiz 
bir çalışma alanı değil. Bu doğal olarak bizi bi-
raz ürkütüyordu . 
Ancak bizim bildiğimiz bir şey varsa o da 
‘mühendislik bir yaşam biçimi’ idi. Mühen-
dis olduğunuzda sadece gün içerisinde gidip 
mesleğinizi icra ederek işinizi bitirmiyorsu-

nuz. Mesleki disiplininiz yaşamınızla o kadar iç içe geçiyor ki artık tüm yaşam 
şeklinizi aldığınız bu eğitim belirliyor.
Analitik düşünme, süreci yönetme ve sonuç odaklı çalışma disiplini zaman içe-
risinde yaşantımızın olmasa olmazı haline geliyor. O nedenle farkına varmadan 
dernek için yaptığımız her çalışma kayıt altına alınıp, yazılar ve yorumlar ek-
lenip resimlerle birlikte dosya haline getirilip arşivleniyor. Günü geldiğinde de 
yayınlanmak üzere  Basın Yayın komisyonumuza iletiliyor. Dolayısıyla işimizi 
kolaylaştırmanın yolunu bir şekilde bulduk. Zaman içinde daha iyi olacağını 
ümit ediyor ve olası kusurlar için Ortaoyunu geleneğini sürdürerek, aklımızda 
kalmasına vesile olan ve rahmetle andığımız büyük usta Levent Kırca’nın da  
dediği gibi  “Her ne kadar sürç-i lisan etti isek affola’’ diyoruz. 
Bizler bu çalışmaları yaparken merak edilen bir soru var. Yüz yüze yaptığımız 
görüşmelerde genellikle ‘’İyi de siz kendi  işinizi ne ara yapıyorsunuz?’’ diye 
soruyorlar.
Evet dernek çalışmaları kolay değil, vakit aldığı bir gerçek , ama disiplinimizi 
bozmadan çalışıyoruz. Bir işi gerçekten yapmak istediğinizde zamanınızın çok 
değerli olduğu bilinciyle hareket ederek zamanınızı hiç ziyan etmeden  kullan-
mayı  da öğreniyorsunuz. Önemli olan istekli olmak ve bizler MÜKAD’ı çok 
değerli buluyoruz ve buna zaman ayırmaktan da çok büyük keyif alıyoruz.
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Ekim ayının başında ilk fahri üye kabullerimizi yaptığımız etkinliğimiz muhteşemdi. 
Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ndeki gençlerle birlikte olmak bizi 
çok mutlu etti. Evet şimdiki  mühendislik ve mimarlık eğitimi alan gençlerin büyük 
çoğunluğu belirli çalışma toplulukları içerisinde yer alıyor. Bu topluluklarda yer alarak 
gençlik enerjilerini, ilgilerini çeken  bir alana kanalize ediyorlar ve bu  çok değerli  bir 
imkan. Tam da bir Üniversite’nin olması gerektiği gibi. Ancak bazen fikirlerin gelişebil-
mesi ve yollarını doğru bulabilmeleri için ilgi ve desteğe ihtiyaçları oluyor.İşte tam da bu 
konuda STK Üniversite işbirliği yapılması gerekliliği doğuyor. Bizler halen meslekleri-
mizin uygulayıcısı olarak sanayi de çalışan ve ilişkileri olan bireyler ve tüzel kişiliklerin 
birer parçasıyız. Bültenimizi okuyan tüm yatırımcı ve iş insanlarına Üniversitelerdeki 
bu genç  arkadaşlarımızın enerjilerinden faydalanmaya ve küçük desteklerle Ar-Ge de-
partmanlarınızın yükünü azaltmaya davet ediyorum.Sizler onların ufkunu açıp araştır-
ma yaptıracaksınız onlar da sizin AR-Ge departmanlarınıza destek olacaklar.
Evet eğitim süreçleri kolay değil, ama yapabilirlikleri çok fazla olan bu gençleri projele-
rinizde değerlendirmek ve onlara şans tanımak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Bel-
ki de uzun zamandır yapamadığınız sistemler kurgulanacak, yeni buluşlar, yeni ufuklar 
bu alanlardan doğacak. Bu arada “Bütün ümidim gençliktedir” diyen Büyük Önderi 
Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Ben gençlerimize güveniyorum. Gelin hep birlikte destek 
olalım ve karşılıklı işbirliği programlarımızı oluşturalım. 
Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle işlerinizde kolaylıklar diliyorum.

Saygılarımla…
Esma Sarıaslan Divrikli
MÜKAD Yön. Kur. Bşk.



Mükad Gazi Üniversitesi’nde  
10 Ekim 2018 Tarihinde Gazi Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Tanıtım şenliğine ka-
tıldık. Şenlikte Başkan Esma Sarıaslan,Başkan yardımcısı Züleyha Özcan, Genel sek-
reter  Ş. Şeniz Dedeağaç ve üyelerimizden Birsen Öncü’nün katılımları ile MÜKAD 
olarak stant açtık. Standımıza gelen öğrenciler öncelikle MÜKAD’ı tanımak istediler. 
Broşürler ve karşılıklı görüşmelerle  MÜKAD tanıtımı yapıldı.

Arzu eden kız öğrencilerin fahri üyelik başvurularını aldık. Standımıza ilgi büyüktü. 
Mühendislik ve mimarlık fakültesinde okuyan 73 kız öğrenci fahri üyelik başvuru-
sunda bulundu. Başvurusunu yapan öğrencilere  MÜKAD yöneticilerinden günün 
anısı olarak  MÜKAD rozeti  takıldı .

Pırıl pırıl gençlerle birlikte olmak bizlere de çok iyi gelmişti. Geleceğin mühendis ve 
mimar adaylarına staj yeri bulma , teknik bilgi desteği , firmalarla iletişim sağlama ve 
mentörlük çalışmaları başlatılacaktır.

Kimya Bölümü 4.sınf öğrencisi Dilan Erol, Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. Öğren-
cileri Nisa Nur Nazlı ve Kübra Sevim Çınar  hafta sonu dernek genel merkezimize 
gelerek ,MÜKAD  Öğrenci  Üye İletişim whatsapp grubunu kurdular, arkadaşlarının 
üye listesini ve dosyalarını oluşturdular.
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Mükad Gazi Makina Topluluğu “Tasarım Ve Mühendislik 
Günleri’18” Etkinliği’nde 

Mükad ve Gazi makina Topluluğu birlikte ilk işbirliğine imzalarını at-
tılar. 30-31 Ekim tarihleri arasında Gazi Makina Topluluğu  tarafın-
dan düzenlenen “Tasarım ve Mühendislik Günleri’18’’ adlı etkinlikte 
MÜKAD  Fatma Çölaşan ve Esma Sarıaslan Divrikli tarafından hazır-
lanan sunumlarla bu organizasyonu destekledi.

Mekanik Tesisat Tasarımı-Müşavirlik ve FİDİC’teki yoğun çalışmala-
rının arasında toplumsal duyarlılıkları ve çalışmaları ile de öne çıkan 
Fatma Çölaşan’ın GÖRGÜ-GÖRENEK adlı kitabının 3.baskısı yayın-
lanmıştır.

30 Ekim Salı günü  gerçekleştirilen  Fatma Çölaşan’’ın kitabından 
alıntılarla hazırladığı sunum ilgi çekici idi. Sunumu Fakültedeki de-
ğerli hocalarımız, MÜKAD üyeleri miz ve öğrencilerle birlikte izledik. 
Mühendisliğin asık suratlı ve ciddi bir iş olduğunu ancak hayatın da 
değerli bir armağan olduğunu, onu doyasıya yaşamak gerektiğini, bu 
arada  tüm görgü kurallarının aslında hayatı kolaylaştırmak amaçlı  ol-
duğunu hatırlatan Fatma Çölaşan’a  yoğun teknik bilgilerin arasında, 
çok ihtiyacımız olan nefes alacak pencereler araladığı için bir kez daha 
teşekkür ediyoruz.

Sunum sonunda Makina Bölüm Başkan yardımcısı Prof.Dr.Oğuzhan 
Yılmaz tarafından plaket verilen Fatma Çölaşan’a Mükad olarak da gü-
nün anısına bir plaket sunulmuştur.

Etkinliklerin devamında 31 Ekim’de ise Esma Sarıaslan Divrikli Gazi’li 
gençlere kendi meslek yaşamından kesitlerinde anlatıldığı, sonu MÜ-
KAD’a giden bir yol hikayesi anlatmıştır. Aynı zaman da MÜKAD’ın 
amacı ve çalışma ilkelerini paylaşmıştır. Günün anısına Makina Toplu-
luğu tarafından hazırlanan plaket başkanımıza mühendis adayı 2 genç 
kızımız tarafından verilmiştir.

Dernek Faaliyetleri

 Fatma Çölaşan
“Mühendislik asık 
suratlı ve ciddi bir 
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Mükad  WIRE Lansman’nında

MÜKAD olarak 15-Ekim-Pazartesi günü  Kanada İstanbul Başkonsolosluğu tarafın-
dan  Pera Palas’ta düzenlenen WIRE (Women in Renewable Energy) Lansmanına 
davet edildik.

Davette  MÜKAD , Başkan Esma Sarıaslan Divrikli, Başkan Yardımcısı Züleyha Öz-
can ve İstanbul’daki üyelerimizden Yüksel Okumuş  tarafından temsil edildi.

Enerji sektöründe çalışan kadın mühendisler ve şirket yöneticileri de bu lansmanın 
davetlilerindendi. Türkiye’deki Kagider , Kaisder gibi  kadın derneklerinin temsil-
cilerinin de katıldığı toplantıda MÜKAD Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneğini 
temsil etti.Kanada Büyükelçisi Cris Cooter’ın açılış konuşmasının ardından  WİRE 
başkanı Joanna Osawe çalışmalarını ve hedeflerini anlatarak merkezi Toronto’da olan 
derneklerinin tanıtımını yaptı. 

WİRE ve MÜKAD’ın Çalışma alanları ve hedefleri benzerlik gösteriyordu.

Wire temsilcilerine ve İstanbul Başkonsolosluğu’na MÜKAD tarafından çalışmaları-
mız ve hedeflerimiz içerikli bir dosya sunuldu.

Lansman esnasında enerji sektöründe çalışan birçok mühendis kadınla da tanışma 
fırsatı olan MÜKAD yetkilileri  derneklerini ve hedeflerini anlattılar. 

Dernek Faaliyetleri
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Mükad İSİB Başkanı Mehmet Şanal’ı Ziyaret Etti

 MÜKAD  Yönetim Kurulu Başkanı Esma Sarıaslan ve Başkan Yardımcısı Züleyha 
Özcan  İSİB Başkanı Mehmet Şanal ‘a  nezaket ziyaretinde bulundu.

Toplatıya Üntes Ankara Bölge Müdürü Birol Eker ‘de katıldı.

Uzun yıllardır aynı sektöre emek veren sektör paydaşlar bir araya gelince konu tabii 
HVAC’tı. Projeci, uygulamacı ve imalatçıların aslında birbirleriyle koordineli çalış-
malarının önemi, teknik bilgi paylaşımları ve sektöre değerli mühendislerin kazan-
dırılması herkesin ortak dileğiydi.

MÜKAD’ı n gençlerin mezun olurken yollarını doğru bulabilmeleri için destek ve-
receğini ve bu desteğin önemini anlatan MÜKAD yetkilileri, artık gençlerin daha 
bilinçli olduğunu ancak yine de tecrübelerin aktarılarak herkesin en sevdiği alanda 
çalışmasının başarıyı da arttıracağına dikkat çektiler.

MÜKAD yetkilileri Üniversitelerdeki öğrencilerle çalışmalarını başlattıklarnı bildir-
diler.Bu gençlerin desteklenmesi için İSİB’in ve Üntes’in imkanları doğrultusunda 
gençlere teknik bilgi ve staj   konularında destek olmasını isteyen MÜKAD Yetkilile-
rine İSİB Başkanı Sayın Mehmet Şanal  fabrikalarında zaten stajyer kadrosu açtıkla-
rını ve özellikle Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencilerin 6 aylık stajlarını yaptıkla-
rını, MÜKAD la da bu konuda çalışabileceklerini belirttiler.

MÜKAD  tüm disiplinleri kapsayan çatı bir dernek olduklarını , oluşturdukları bu 
platform aracılığı ile sektörlerin biraraya gelerek en doğru adreslere ve en doğru bil-
giye ulaşmalarını da sağlayacağını bildirdiler.Bunu üye kadroları ve yayın hayatına 
başlayacak olan dergileri aracılığıyla sağlayacaklarını belirten yetkililer  dernek Üye-
lerinin bu platform aracılığıyla hem teknik, hem de profesyönel anlamda kendilerini 
geliştirebilecekleri bir dernek olduğunu ve böyle bir oluşumun bu güne kadar kurgu-
lanmadığı için bunu çok değerli olduğunu anlattılar.

Her iki tarafta işbirliği ve iyiniyet dileklerini ileterek ayrıldılar.
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Mükad Boreas Buluşması

MÜKAD Ekim ayı ziyaret programı kapsamında  BOREAS A.Ş. ile buluştu. İstanbul 
seyahati esnasında ziyaret etmek istedikleri BOREAS A.Ş. firması yetkilileri ‘’İstan-
bul trafiğinde ve saati kısıtlı bir programda ayarlama yapmak zor olabilir biz sizin 
bulunduğunuz yere gelelim.’’ deme nezaketini gösterdiler.

BOREAS A.Ş. Pazarlama Müdürü Ezgi TEMOÇİN ile Esma Sarıaslan ve Züleyha 
Özcan İstanbul Tarihi Pera Palas Otel de buluştular.

Kuruluşundan bu yana MÜKAD’ı yakından takip ettiklerini ve BOREAS ailesi ola-
rak bu oluşumu desteklediklerini belirten Ezgi Temoçin’e yetkililer Üniversite yapı-
lanmaları hakkında bilgi verdi. Bu organizasyon içerisinde Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültelerinde okuyan genç kızlarımıza staj yeri bulma konusunda ve teknik ihtiyaç-
ları konusunda destek istediler. Ayrıca  yayına çıkacak dergi ve bültenlerinden bah-
settiler.Dergilerinin sektörün tüm bileşenlerine açık olduğunu, ürün tanıtımı, teknik 
bilgi, röportaj  anlamında birlikte çalışmak istediklerini bu dileklerini yazılı olarak 
da bildireceklerini ilettiler.

Ezgi Temoçin  BOREAS A.Ş. nin MÜKAD’ı ve çalışmalarını  takip ettiğini ve çalış-
malarını desteklediklerini ,MÜKAD’ın bu taleplerinin de yetkili kurullarında tekrar 
değerlendirilerek , olumlu geri bildirim yapılacağını ümit ettiğini bildirdi.

Mükad’ın  tüm mühendislik  disiplinlerine açık bir dernek olduğu ve AÇIK Gru-
bundaki diğer firmalar da dahil olmak üzere kadın mühendisleri ve yöneticileri de 
derneğimize üye olmaya davet edildi.

Dernek Faaliyetleri
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Genel Merkezde Keyifli Teknik Sohbetler
Mekanik Tesisat Sektörünün değerli isimlerinden Dr. İbrahim Çakmanus, 
Esma Sarıaslan ve Züleyha Özcan  19 EKİM 2018 Mükad  Genel Merkezinde 
biraraya geldiler. Angikad Üyelerinde Işık Acar’ında fahri üyelik başvurusunu 
yapmak üzere gelişi ile genel merkezde teknik ve sosyal içerikli verimli soh-
betler yapıldı.

Görüşmede İbrahim Çakmanus MÜKAD’ın kuruluşunu ve amaçlarını çok 
değerli bulduğunu, bu konuda kendisine düşen bir çalışma içinde yer almak-
tan mutlu olacağını ve MÜKAD yetkililerine çalışmalarında başarı dileklerini 
iletti. Teknik bilgiye ulaşmanın artık daha kolay olduğunu, eğitim içerikli ve 
özellikle Teknik Fakülte  öğrencilerini desteklemek amaçlı çalışmaların önem-
li olduğunun altı çizildi.

Bu gençlerin sadece okul, yaşam alanı ve sınav arasında sıkışmaması gerek-
tiğini , gençlerin  sanayii ve araştırma projelerinde de değerlendirilmesinin 
önemini ,bu konuda araştırmacı kişiliğinden dolayı sayın Çakmanus’un  des-
teklerini beklediklerini belirten başkana, Çakmanus bu konuda gençlere bir-
takım proje çalışmaları sunabileceğini ve bu konuda neler yapılabileceğine 
bakacaklarını ve ileri tarihte tekrar bu konuyu görşmek üzere biraraya gelebi-
leceklerini  belirtmiştir.

Dernek Faaliyetleri
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Komisyonlarımız İş Başında

Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği MÜKAD Sosyal Aktivite Komisyonu, Şubat 
2018 tarihindeki kuruluşumuzdan bu yana yaptıklarımızı anlatmak ve vizyon, mis-
yon ve hedeflerimizi sizlerle paylaşmak üzere 20.12.2018 tarihinde ODTÜ Vişnelik 
Sosyal Tesislerinde bir tanıtım kokteyli düzenlemiştir.

Derneğimiz, ülkemizin en önemli ihtiyacı olan eğitim alanında özellikle de kız ço-
cuklarının daha çok mühendislik mesleğine özendirilmesi konusunda çalışmalar 
yapmaktadır.  Dernek olarak bir araya getirdiğimiz kız öğrencileri ve geleceğin mü-
hendislerini, meslek farkındalığı kazandırmak ve mesleği ile ülkesine değer katacak 
bilinçli bireyler haline getirmeyi istemekteyiz. Ayrıca mühendislik fakültelerinde 
okuyan kız öğrencilere mentörlük hizmetleri vermek, staj ve burs imkanı sağlamak 
da en önemli hedeflerimizdendir.  Bu amaçla yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de 
bu tanıtım kokteyli olacak ve bu kokteylden elde edilecek gelir burs fonumuza akta-
rılacaktır.

Sosyal Aktivite Komisyonumuza bu değerli çalışma için çok teşekkür ediyoruz.

Eğitim Komisyonumuz da çalışmalarına devam etmektedir. Öğrencilerimiz staj ih-
tiyaçlarının tesbiti için staj ön talep formu düzenlenmesi, öğrenci üyelerimizin bö-
lümlerine göre ayrıştırılması, kurumlarla staj kapasitelerinin belirlenmesi amaçlı gö-
rüşmelerin yapılması devam etmektedir.

Çankaya Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi ile bu konuda ile-
tişime geçilmiştir. Önümüzdeki bültenlerimizde bu üniversitelerimizde yapacağımız 
tanıtım etkinlikleri ve öğrenci üye kabulleri ile ilgili haberlerimizi paylaşacağız.

Üye İlişkileri Komisyonumuz da kapasite arttırmaya yönelik olarak iletişim ağını 
güçlendirme çalışmaları yapmakta ve kayıtlarını digital ortama aktarma çalışmasını 
sürdürmektedir.

Basın yayın Komisyonumuz ise hem çıkacak dergi için makale ,röportaj, haber der-
lemekte hem de bülten düzenleme ve sosyal medya hesaplarımızın  yönetimini idare 
etmektedir.

Tüm komisyonlarımızda çalışan arkadaşlarımızla uyum içinde çalışıyor olmaktan 
mutluyuz. Büyük işleri büyük ve uyumlu  ekiplerin yapacağına inanıyoruz. Bu de-
ğerli destekleri için komisyonlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve 
başarılar diliyoruz.
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Toronto’da Da varız!
Mükad Üyesi Gıda Mühendisi Selen YALÇIN YABAŞ Üyelik Belgesini Toronto’da 
Yönetim kurulu Üyemiz Günay GÜNEY YABAŞ’tan aldı.

Celal Bayar  Üniversite’sinden mezun olan ve Ege Üniversite’sinde  İşletme master 
programını tamamlayan Selen Yalçın Yabaş 2015 yılından beri Toronto’da yaşıyor ve  
bir gıda firmasında HACCP Standart denetleyici olarak çalışıyor.

Dernek Faaliyetleri

Derneğimize
yeni katılan 
üyelerimizle

büyümeye 
devam 

ediyoruz

Aslıhan Karadavut
Makina  Mühendis

ANKARA

Hande Eryılmaz 
End.Y.Mühendisi

ANKARA

Hande Ultav
Makina Mühendisi

ANKARA

Aysel Özel
Makina Mühendisi 

ANKARAGüleycan Kocaman
Makina Mühendisi 

İZMİR

Aramıza Yeni Katılan Üyelerimiz

mükad
Mühendis ve Mimar

Kadınlar Derneği


