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TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2019 YÜRÜTME KURULU 
V. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Sanayi Kongresi 2019 Yürütme Kurulu V. Toplantısı, 26 Temmuz 2019 tarihinde Oda Merkezi'nde 
gerçekleştirildi.

Sanayi Kongresi 2019 hazırlıkları kapsamında bir 
araya gelen Yürütme Kurulu Üyeleri, 13-14 Aralık 
2019 tarihlerinde yapılacak olan Kongre’de gerçek-
leştirilecek program taslağı konusunda son güncel-
lemeleri tamamladı.

İki gün boyunca “Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” 
temasıyla gerçekleşecek olan Sanayi Kongresi’nin 
oturum konuları, katılımcılar hakkında düzenleme-
ler yapıldı.

Yürütme Kurulu Toplantısına; Yunus Yener, Aylin 
Sıla Aytemiz, Aslı Aydın, İlhan K. Turan, Korkut Bora-
tav, Hayri Kozanoğlu, Aziz Konukman, Mustafa Sön-
mez, Oğuz Türkyılmaz ve Osman Serter katıldı.

TMMOB ÜYE PROFİLİ ARAŞTIRMASI
2019 TMMOB Sanayi Kongresi’nde 
sunulmak üzere "TMMOB Üye Profili 
Araştırması" gerçekleştirilecektir.

Değerli TMMOB Üyesi

TMMOB adına Makina Mühendisleri 
Odası sekretaryalığında iki yılda bir 
düzenlenen ve TMMOB bünyesinde 
düzenlenen tüm kongre, kurultay, 
sempozyum etkinliklerinin finali ni-
teliğinde olan TMMOB Sanayi Kong-
resi, 13-14 Aralık 2019 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenecektir.

İlki 1962 yılında gerçekleştirilen Sana-
yi Kongresi, tam 57 yıldır Türkiye’nin 
sanayileşme serüveninin takipçisi ol-
makta ve meslek disiplinlerimizin top-
lumsal gereksinimler doğrultusunda 
gelişmesine olanak tanımaktadır. Ülke-
mizin içinde bulunduğu sosyo-ekono-
mik duruma bağlı olarak bu yıl kong-

remizin ana teması “Bunalım, sanayi ve 
mühendisler” olacaktır.  

Makina Mühendisleri Odası, 2015 yı-
lından bu yana mühendislerin yaşadı-
ğı sınıfsal ve mesleki dönüşümlere ışık 
tutabilmek adına ankete dayalı alan 
araştırmaları gerçekleştirmekte, bu 
araştırmaları raporlaştırarak kamuoyu 
ile paylaşmakta ve sanayi kongrelerin-
de sunmaktadır.

Bu kapsamda bugüne kadar raporlaş-
tırılan çalışmalar aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur:

1-Üretim Zincirlerinde Mühendisle-
rin Yeri ve Yaşam Koşulları / Gebze 
Havzası Örneği (2015 TMMOB Sanayi 
Kongresi’nde sunulmuştur). 

2-Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent 
Deneyimleri Araştırması/ Gaziantep, 

Ergene ilçesi ve Konya Örnekleri (2017 
TMMOB Sanayi Kongresi’nde sunul-
muştur).

Bu çalışmaların bir devamı niteliğinde 
2019 TMMOB Sanayi Kongresi’nde su-
nulmak üzere bu yıl da "TMMOB Üye 
Profili Araştırması" gerçekleştirilecek-
tir. Bu çalışma, daha önce lokal olarak 
gerçekleştirilen araştırmaları mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarını da kap-
sayacak şekilde Türkiye geneline taşı-
mayı hedeflemektedir. 





 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  TEMMUZ 2019  www.mmo.org.tr  

15HABER

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, DERGİPARK 
SİSTEMİNDE YAYIMLANMAYA BAŞLANMIŞTIR

Her dönem olduğu gibi, bu dönem 
de, araştırma kurumları ve üni-
versitelerde yürütülen bilimsel ve 
teknolojik çalışmaları bünyesinde 
okuyucuları ile buluşturacak olan 
Endüstri Mühendisliği Dergisine, 
gerek makale göndererek ve ge-
rekse görüşlerde bulunarak kat-
kılarınızı bekliyoruz.

Kurulduğu yıldan beri, yayımla-
nan özgün çalışmalarla, endüstri 
mühendislerinin çağdaş gelişme-
leri yakından takip edebilmelerine 
olanak tanımak, edinilen deneyim 
ve bilgi birikiminin tüm endüstri 
mühendislerince paylaşılmasına 
ve ülke çapında yaygınlaştırılma-
sına fırsat vermek ve süreklilik 
kazandırmak, endüstri mühendis-
liği uygulamalarının topluma du-
yurulmasında aracı olmak, meslek 
sorunlarının tartışıldığı bir zemin 
oluşturmak Endüstri Mühendisliği 

Dergisinin (ISSN: 1300-3410) başlıca 
hedefleri arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda, 30 yıldır yayın haya-
tını sürdüren Endüstri Mühendisliği 
dergisi, alanında önemli bir başvuru 
kaynağıdır. International Abstracts in 
Operations Research ve EBSCO veri-
tabanında yer almakta olan ve 120 
ülkeden elektronik ortamda takip edi-
lebilen Endüstri Mühendisliği dergisi,  
https://www.mmo.org.tr/endüstri ad-
resinden de ilgilenen herkesin erişimi-
ne sunulmaktadır.

Dergimiz, bu dönem e-dergi olarak 
(e-ISSN : 2667-7539) olarak DergiPark 
sisteminde makale kabule ve yayım-
lanmaya başlanmıştır. Dergiye, Türkçe 
veya İngilizce yazılmış, Endüstri Mü-
hendisliği bilimlerindeki özgün ku-
ramsal ve uygulamalı makaleler kabul 
edilmektedir.

Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye 
mevcut olup “Akademik Teşvik 
Ödeneği Yönetmeliği”ne göre ha-
kemli ve “Uluslararası Dergi” özelli-
ğindedir. Dergide yayımlanan tüm 
makaleler teşvik kapsamına gir-
mektedir. Makaleler,  Dergipark’da-
ki veritabana yüklenmekte ve de-
ğerlendirme süreçleri bu sistem 
üzerinden yürütülmektedir.

Her dönem olduğu gibi, bu dönem 
de, araştırma kurumları ve üni-
versitelerde yürütülen bilimsel ve 
teknolojik çalışmaları bünyesinde 
okuyucuları ile buluşturacak olan 
Endüstri Mühendisliği Dergisine, 
gerek makale göndererek ve ge-
rekse görüşlerde bulunarak katkı-
larınızı bekliyoruz.

Dergi hakkında ayrıntılı bilgiler 
Dergipark web sayfasında (https://
dergipark.org.tr/endustrimuhen-
disligi) verilmiştir.


