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MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ, SCIENTIFIC INDEXING 
SERVICES VERİ TABANINA KABUL EDİLDİ

“Mühendis ve Makina” Dergimiz, Scientific Indexing Services (SIS) veri tabanına kabul edilmiştir.

Odamız, her zaman bilimsel düşüncenin üretilmesi 
ve çoğaltılması konusunda aktif olarak görev üstle-
nerek, bilime ve tekniğe ayrıcalık tanıyan çalışmala-
rı hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.  Bilindiği üze-
re 1957’den bugüne, ülke sanayisinin, toplumun, 
Odamıza üye meslek disiplinlerinin ve meslektaş-
larımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yayımlanan 
“Mühendis ve Makina” dergimiz, 2017 yılında tasarım açısından yenilenerek, içerik açısından zenginleştirilmiştir ve bi-
limsel-teknik araştırma yapan kurum-kuruluşlardan, üniversitelerden gelen makalelere yer vermeye devam etmektedir.

Hakemli bir dergi olan Mühendis ve Makina dergimizin, görünürlüğünün ve atıfta bulunulma oranının artırılması ama-
cı ile ulusal ve uluslararası veri tabanlarında taranması için ilgili kurumlara başvurular yapılmıştır. Düzenli periyotlarla 
akademik yayıncılık kurallarına uygun olarak yayın hayatını sürdüren dergimiz EBSCO veri tabanında taranmaya devam 
etmekle beraber, bu yıl UDLedge veri tabanına girmiş ve bir diğer uluslararası akademik veri tabanı hizmeti sunan, farklı 
disiplinlerdeki çeşitli ülkelerden onlarca bilim insanı tarafından oluşturulmuş olan Scientific Indexing Services (SIS) 
veri tabanına kabul edilmiştir. 

Dergimize www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden ulaşabilir, makalelerinizle katkı sunabilirsiniz. 

MMO İLE TESİS YÖNETİM DERNEĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALANDI

Makina Mühendisleri Odası ile Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) arasında araştırma, geliştirme, uygulama, teknik 
hizmetler, bilirkişilik, eğitim, vb. konularda işbirliği yapmak amacıyla protokol imzalandı.

Protokol ile Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) üyeleri 

tarafından yönetilen binalar, iş merkezleri, plazalar, 

siteler, rezidanslar, avm’ler, fabrikalar, hastaneler, 

havaalanları, oteller, okullar gibi bilumum tesisler-

de iş güvenliği ve çevreye yönelik test ve muayene-

lerinin yaptırılması, eğitim verilerek tesis yönetici 

ve çalışanlarının bilinçlendirilmesi, tesis yönetim 

sektörünün ulusal çıkarlar yönünde gelişmesi, iş 

güvenliği ile ilgili tedbirlerin sağlanarak iş kazala-

rının en aza indirgenmesine ilişkin çalışmalar yapıl-

ması hedeflenmiştir.
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KAYNAK EĞİTİM VE MUAYENE MERKEZİ (KEMM) AÇILDI

Açılışa Oda Yönetim Kurulundan,  
Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim 
Kurulu Üyesi Yılmaz Yıldırım, MİEM 
Çalışma Grubu Başkanı Mehmet 
Soğancı, Şube Başkan ve Teknik 
Görevlileleri ile TOFAŞ Üretim 
Teknolojileri Müdürü Devrim Kemal 
Sinal ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Haşim Kılıç katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bursa Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşün-
celi, açılışa gelen tüm katılımcılara 
teşekkür ederek, “Odamız, kuruluş 
amaçları arasında yer alan; ülkemiz 
sanayisinin gereksinim duyduğu ni-
telikli iş gücünün yetiştirilmesi, bilim 
ve teknolojide yaşanan gelişimleri 
takip ederek bilgilerin güncellenme-
si amacıyla birçok alanda eğitimler 
düzenlemekte ve belge vermek-
tedir. Özellikle ülkemiz sanayinin 
gelişebilmesi ve rekabet ortamının 
güçlendirilmesi kapsamında kaynak 
teknolojileri alanında, dünyada ya-
şanan gelişmelerin izlenebilmesi ve 
ülke sanayisine kazandırılması ama-
cıyla kaynakçı eğitimi ve sınavları-
nın yapılabilmesi için 2010 yılında 
oluşturduğumuz ve bu güne kadar 
uygulamalı eğitim merkezi olarak 

hizmet veren merkezimiz bundan 
sonra Oda merkezi kararı ile kurulan 
‘’Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi-
KEMM” olarak hizmet vermeye devam 
edecektir” dedi.

“Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi; 
“Kaynak ve Malzeme Teknolojisi” uz-
manlık alanlarında, gerek mühendis, 
gerekse ara teknik elemanlara MMO 
tarafından verilen tüm hizmetlerin; 
Merkezi olarak yürütülmesi, MMO 
adına tüm ülkede yaygınlaştırılması, 
bilimsel çalışmaların gerçekleştiril-
mesi ve Kaynak ile ilgili tüm alanlarda 
vasıflandırılması ve belgelendirmesini 
amaçlamaktadır” ifadelerini kullanan 
Düşünceli, MMO Kaynak Eğitim ve 
Muayene Merkezi’nin, Makina Mühen-
disleri Odasına, sanayimize ve ülkemi-
ze hayırlı olmasını diledi.

Ardından Oda Yönetim Kurulu Başka-
nı Yunus Yener konuşma yaptı. “Bursa 
KEMM’de üyemizin kaynak mühen-
disliği yolculuğuna eşlik edeceğiz. Bu 
yolculukta destekleyici sertifikasyon, 
belgelendirme çalışmaları yapaca-
ğız. Bu belgelendirme çalışmalarında 
ulaşılabilir ve tercih edilebilir olmaya 
gayret göstereceğiz” ifadelerini kul-

lanan Yener, “Bursa KEMM’de eği-
timler sayıca, çeşitçe yeterli olacak 
ve ileri seviye eğitimlerin de yuvası 
burası olacak. Konferans, seminer ve 
çalıştaylara ağırlığımızı koyacağız. 
Profesyonel ve uzun süreli ortak ça-
lışmaları nasıl yapacağımızı kurgula-
yacağız, uygulayacağız” dedi.

Bursa KEMM’de sektördeki MMO 
üyelerinin, ülkemizin ihtiyaç duydu-
ğu, danıştığı, merakla izlediği ve kri-
tik sanayi bilgisine ulaşabileceği bir 
yer kurmayı amaçladıklarını belirten 
Yener, “Bursa KEMM’de Kaynak Mü-
hendisliği alanında bugünün tarihi, 
kaynak ekipmanlarından, sarf mal-
zemelerine, iş güvenliğinden, el ki-
taplarına, çeşitli enstitü işbirliklerin-
den, ülkeye yayılı eğitim merkezine, 
kaynakla ilgili işgücü yetiştirmeden, 
sektörün birikimini tüm ülkeye aç-
maya kadar çok çeşitli alanlar, düşü-
nülerek, uygulanacak, var olacaktır” 
dedi.

Konuşmaların ardından KEMM Mü-
dürü Ersan Gönül, KEMM’de ger-
çekleştirilen eğitim, sınav, belge-
lendirme, vasıflandırma ve teknik 
hizmetlere dair bilgilendirme yaptı.
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