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BÖLÜM 10. YAYIN ÇALIŞMALARI

Meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyele-
rimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki 
kavramlara ilişkin tartışmaları ve önerileri yazılı belge ha-
line getirmek amacıyla yürütülen yayın çalışmalarımıza 47. 
Dönemde de büyük önem verilmiştir.

Odamız, 47. Çalışma Döneminde yayın faaliyetlerini, bilimi 
ve tekniği toplum yararına sunmayı temel alan bir anlayış 
içerisinde yürütmüştür. Meslek alanlarından ve ülke gerçek-
lerinden yola çıkarak yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan bilgi 
birikimini derleyerek kitaplar basmıştır. Konularında uzman 
üyelerimizin ve komisyonlarımızın çabalarıyla hazırlanan ve 
çoğu Odamız eğitim çalışmaları kapsamındaki kurslarda 
eğitim kitabı olarak da kullanılan teknik kitaplar; Odamız ve 
Şubelerimizin yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda 
yayına hazırlanmıştır.

Mesleki ve teknik alanlarımızı kapsayan ve üyelerimiz için 
birer başucu niteliği taşıyan yayınlarımıza 12 yeni kitap ek-
lenmiş, 8 kitabımız güncellenerek yeniden basılmıştır. Oda 
görüşlerinden süzülerek oluşturulan 6 Oda raporu güncel-
lenmiş web sitemiz aracılığıyla üyelerimizin, basın ve ka-
muoyunun kullanımına sunulmuştur.

Meslek alanımıza giren pek çok farklı konuda kongre, sem-
pozyum ve kurultaylar gerçekleştiren Odamız, düzenlediği 
bu etkinlikleri yayın haline getirmiş; 47. Dönemde 10 etkin-
lik kitabı yayımlanmıştır.

Odamızın meslek disiplini kapsamında yer alan konularda; 
üyelerimize ve ilgili meslek disiplinlerine yönelik periyodik 
olarak çıkarılan Oda dergileri; meslektaşlarımızın mesleğe 
ilişkin bilgilerinin güncellenmesi, kendi aralarında iletişimin 
sağlanması ve ortak bir dil oluşturulması anlamında önemli 
araçlar olmuştur. Bu kapsamda yayınlanan dört teknik der-
gimiz; Mühendis ve Makina, Mühendis ve Makina-Güncel, 
Endüstri Mühendisliği ve Tesisat Mühendisliği dergileri bilgi 
paylaşımının sağlandığı araçlar olmayı sürdürmüştür.

Odamızca gerçekleştirilen çalışmaları, yürütülen faaliyet-
leri, oluşturulan görüşleri, edinilen kurumsal deneyimleri, 
üyelerimizin paylaşımına sunan Oda Bülteni yayına devam 
etmiştir. Yine Şubelerimizin belli periyotlarla yayınladığı bül-
tenler; hem örgüt içi iletişimin, hem de şube - üye ilişkisi-
nin sağlanması ve geliştirilmesine yönelik önemli bir işlev 
görmüştür. 

Odamızda yürütülen çalışmaların üyelerimiz tarafından 
daha yakından takip edilebilmesini sağlamak amacıyla tüm 
Oda faaliyetleri, internet sayfamızdan ve e-posta yoluyla 
hızlı bir biçimde üyelerimize duyurulmuştur. Ayrıca tüm Oda 
periyodikleri ve elektronik arşiv bilgi sistemi internet sayfa-
mızdan ve Makine Mobil üzerinden üyelerimizin hizmetine 
sunulmuştur.

Topluma bilinç kazandırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek 
amacıyla basılan rapor, broşür ve kılavuzların güncellenme-
sine devam edilmiştir.

10.1 ODA PERİYODİKLERİ

Ocak 2018-2020 tarihleri arasında basımı yapılan Oda pe-
riyodikleri:

Mühendis ve Makina: 8 Sayı (3 Aylık)
Mühendis ve Makina – Güncel: 24 Sayı (Aylık)
Endüstri Mühendisliği: 6 Sayı (4 Aylık)
Tesisat Mühendisliği: 12 Sayı (2 Aylık)
Oda Bülteni: 24 Sayı (Aylık-elektronik)

10.1.1 Oda ve Şube Bültenleri

Oda bülteni Odamızın eylem ve etkinliklerini duyurmak, ör-
güt içi iletişimi sağlamak üzere 47. Dönemde aylık olarak 
24 sayı web sitemizden düzenli bir şekilde yayımlanarak 
en geniş kesime duyurulması sağlanmıştır. Ayrıca e-posta 
listeleri aracılığıyla üyelerimize elektronik bülten gönderil-
miştir.

Şube bültenleri, Şubelerimiz, Odamız ve TMMOB etkinlikle-
rini üyelerimize duyurmak amacıyla basılmış ve yükümlülük-
lerini yerine getiren tüm üyelerimize ücretsiz gönderilmiştir. 
Kongre, kurultay ve sempozyum etkinlikleri çerçevesinde 
özel bülten basımları gerçekleştirilerek etkinlik hedef kitlesi 
ile doğrudan iletişim gerçekleştirilmiştir.

10.1.2 Mühendis ve Makina / Mühendis ve Makina 
Güncel Dergisi

Odamız tarafından ülke sanayisinin, toplumun, Odamıza üye 
meslek disiplinlerinin ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere 1957’den bugüne yayımlanan “Mühendis 
ve Makina” dergisi 2017 yılından itibaren tasarım açısından 
yenilenen, içerik açısından zenginleştirilen “Mühendis ve 
Makina-Güncel” ve “Mühendis ve Makina” isimleriyle, iki 
ayrı dergi olarak yayım hayatını sürdürmektedir. “Mühendis 
ve Makina” dergisinde bilimsel-teknik araştırma yapan ku-
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rum ve kuruluşlardan, üniversitelerden gelen makalelere yer 
verilirken, “Mühendis ve Makina-Güncel” de enerji, imalat, 
otomotiv, sanayi, işçi sağlığı ve iş güvenliği vb. konularda 
sektörün ihtiyaç duyabileceği bilgilere yönelik metinlere, 
uluslararası geçerliliği olan dergilerden alınan çevirilere, 
Odamız tarafından gerçekleştirilen eğitim-seminer, kongre, 
kurultay ve sempozyumlarla ilgili haberlere, mühendislikle 
ilgili röportajlara yer verilmiştir.

Mühendis ve Makina Güncel

Aylık periyotta yayın hayatına başlayan Mühendis ve Ma-
kina Güncel dergisinin 2017 yılından itibaren 15.000 baskı 
sayısı ile aylık periyotta yayımlanan Mühendis ve Makina 
Güncel dergisinin 2018 yılından itibaren sayılarında, Oda-
mıza emeği geçen isimlerle röportajlara (Oğuz Türkyılmaz, 
Yunus Yener, Selçuk Somer, Kaya Güvenç, Halim Gürgenci, 
Secaattin Sevgen, Tevfik Peker, Cahit Çıray) yer verilmiş, 
yurtdışı yayınlardan 25 metin Türkçeye çevirilerek editör-
lerin ve komisyonun çalışmaları sonucunda hazırlanarak 
yayımlanmıştır.

Ayrıca bu dönemde yayın komisyonu tarafından belirlenen 
özel sayılar (İmalat, Nesnelerin İnterneti, Nükleer Enerji-I-
II, Otomotiv I-II, Otobüs Yangınları, Ar-Ge–İnovasyon-Sa-
vunma sanayii, Ar-Ge–İnovasyon-Beyaz eşya ve diğer 
sektörler, Ar-Ge–İnovasyon-Otomotiv, Test ve Simülasyon, 
Endüstriyel Tesislerde Yangın, İmalat) editörlerin ve komis-
yonun çalışmaları sonucunda hazırlanarak yayımlanmıştır. 
Dönem içinde, dergi tanıtım broşürü hazırlanarak, şubeleri-
miz üzerinden üyelerimize bilgi verilmiştir.

Dergimiz, tercih eden üyelerimize posta ile ulaştırılmış ve 
ayrıca, aşağıdaki web adresinden de ihtiyacı olan üyele-
rimizin ve teknik elemanların ve ilgililerin erişimine sunul-
muştur.

www.mmo.org.tr/muhendismakinaguncel

Mühendis ve Makina

Mühendis ve Makina dergisi, akademik süreli yayıncılıkta, 
uluslararası kalite ve standartlara uygun olarak süreçleri-
ni düzenleyen uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi,  tüm 
dünyada görünürlüğü ve kullanımını artırmak amacıyla Tü-
bitak Ulakbim TR Dizin, EBSCO (2009), UDLedge (2018), 
Scientific Indexing Services (2019), Index Copernicus 
(2019),  EMBASE, SCOPUS veri tabanlarında yer almıştır.  
Ayrıca diğer ulusal ve uluslararası diğer veri tabanlarında 
taranması için ilgili kurumlara başvurulmuştur.

Dergimizin makale takip sürecini verimli bir hale getirmek 
amacıyla elektronik ortamda makale sunumu, hakem ata-
ma, izleme vb. çalışmaları içeren online makale yönetim 
sistemi http://omys.mmo.org/ muhendismakina  adresinde 
uygulanmaktadır.

Online makale yönetim sistemine ek olarak Dergipark alt 
yapısını oluşturmuştur. Kullanıcı olarak son 5 yıla ait yayım-
lanan makale verilerine bu altyapı üzerinden de ulaşılabil-
mektedir.

Dergiye 2018 yılından itibaren 66 makale gelmiş; önceki 
yıllardan sisteme gelen ve hakem ve yayın kurulu değerlen-
dirmesini geçen 46 makale yayımlanmıştır. Dönem içinde, 
dergi tanıtım broşürü hazırlanarak, şubelerimiz üzerinden 
üyelerimize bilgi verilmiştir.

1.500 baskı sayısıyla, 3 aylık periyodlarla yayımlanan der-
gimiz, üniversitelere, kütüphanelere ve makale yazarlarına 
posta ile ulaştırılmış ve ayrıca aşağıdaki web adresinden 
de akademisyenlerin, üyelerimizin ve ilgililerin erişimine 
sunulmuştur.

www.mmo.org.tr/muhendismakina

10.1.3 Endüstri Mühendisliği Dergisi

Endüstri Mühendisliği dergimiz, 1989 yılından bugüne 
düzenli periyodlarla yayımlanmaktadır ve 47.dönemde 6 
sayısı yayımlanmıştır. Dönem içerisinde “37. Yöneylem 
Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi 2017 
Öğrenci Projeleri Yarışması” ve “I. EİM Kongresi ve XII. EİM 
Kurultayı” Özel Sayısı hazırlanmıştır.

Uluslararası hakemli bir dergi  olan Endüstri Mühendisliği 
dergimiz, mevcutta yer almakta olduğu veri tabanına ila-
veten uluslararası birçok veritabanına başvurusunu yap-
mıştır. Her yapılan başvuru sonucunda ayrı bir inceleme 
ve denetlemeye tabi tutulan dergimiz, birçok başvurudan 
olumlu sonuç almıştır. Endüstri Mühendisliği Dergisi, EBS-
CO, Index Copernicus, SOBİAD, Root Indexing, ESJI (Eura-
sian Scientific Journal Index), ISRA (International Society 
for Research Activity), ResearchBib (Academic Resource 
Index), BASE veri tabanlarında taranmaya başlamıştır. En-
düstri Mühendisliği Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin 
kapsamında dizinlenen dergiler arasına girmiştir.

Dergimizin makale takip sürecini verimli bir hale getirmek 
amacıyla elektronik ortamda makale sunumu, hakem ata-
ma, izleme vb. çalışmaları içeren, çoğu ulusal dergilerin yer 
aldığı ve akademisyenlerin kullanmakta olduğu Dergipark 
altyapısında https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi 
adresinde uygulanmaktadır.
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Dergimiz, tercih eden üyelerimize posta ile ulaştırılmış ve 
ayrıca, aşağıdaki web adresinden de ihtiyacı olan üyele-
rimizin ve teknik elemanların ve ilgililerin erişimine sunul-
muştur. 

www.mmo.org.tr/endustri

10.1.4 Tesisat Mühendisliği Dergisi

1993 yılından itibaren, Odamız adına İstanbul Şubemiz ta-
rafından 2 aylık periyotlarla basımı gerçekleştirilen dergi-
miz, tesisat alandaki güncel gelişmeleri içeren makaleler, 
sektörle ilgili haberler, sektöre yönelik akademik çalışmalar 
ve duyuruları ile bu alanda çalışan makina mühendisleri 
arasında iletişimi ve bilgi birikimi aktarımı sağlamaktadır. 
Dergimizde 2018 yılında; 53 araştırma ve 15 derleme ma-
kale olmak üzere toplam 68 makale yer almıştır. Tesisat 
Mühendisliği 163. sayısında makalelerin yanı sıra iklimlen-
dirme sektörünün durumu hakkında SOSİAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı M. Metin Terzibaşıoğulları ile yaptığımız röportaj 
yer almaktadır.

Tesisat Mühendisliği Dergisi, 2018 yılı sayıları itibarıyla Tü-
bitak Ulakbim TR Dizin tabanında dizinlenmekte olan ulusal 
hakemli bir dergidir. Dergimizin makale takip sürecini ve-
rimli bir hale getirmek amacıyla elektronik ortamda makale 
sunumu, hakem atama, izleme vb. çalışmaları içeren online 
makale yönetim sistemi http://omys.mmo.org/tesisat adre-
sinde uygulanmaktadır.

Bu dönem içerisinde dergimizin 1500 baskı sayısı ve 2 ay-
lık periyoduyla 12 sayısı yayımlanmış, Serbest Mühendislik 
Müşavirlik Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühen-
disleri Odası üyelerine, firmalara, il ve İstanbul ilçe beledi-
yelerine, Sanayi ve Ticaret Odalarına, üniversitelerde konu 
ile ilgili öğretim üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına 
ücretsiz olarak gönderilmektedir ayrıca  web sayfamızdan 
ilgililere ve üyelere sunulmuştur.

www.mmo.org.tr/tesisat

10.2 KİTAPLAR, RAPORLAR, BROŞÜRLER VE AJANDA

Yeni Çıkan Teknik Kitaplar
- MMO/639 İş Makinaları El Kitabı 1 
- MMO/640 İş Makinaları El Kitabı 2 
- MMO/641 İş Makinaları El Kitabı 3
- MMO/694 İş Makinaları El Kitabı 4
- MMO/693 İSG Mevzuatını Uygulama Klavuzu
- MMO/697 Asansör Avan Projesi Hazırlama  

  Teknik Esasları 

- MMO/698 Türkiye’de Sanayinin Mekânsal  
  Dağılımı ve Yeni Sanayi Odakları 

- MMO/700 Asansör Periyodik Kontrol Muayene  
  Elemanları

- MMO/707 Örneklerle Mekanizma Tekniği
-  MMO/715 Uluslararası Endüstriyel Projeler 
   Şantiyeciliğe Giriş El Kitabı

Güncellenen Kitaplar:
- MMO/299/4 LPG Tesisatı 
- MMO/501/5 Yangın Söndürme Tesisatı Proje 
   Hazırlama Esasları 
- MMO/260/8  Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları  

MMO/352/10 Kalorifer Tesisatı   
- MMO/501/6  Yangın Söndürme Tesisatı Proje 
   Hazırlama Esasları  
- MMO/575/4  Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama 
   Esasları   

Yeni Basımı Yapılan Etkinlik Kitapları
- E/MMO/692  TMMOB Sanayi Kongresi 2017 
   Bildiriler Kitabı  
- E/MMO/699  Asansör Sempozyumu 2018 Bildiriler  

  Kitabı   
- E/MMO/702-1  14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
   Kongresi Bildiriler Kitabı 
- E/MMO/702-2  Jeotermal Enerji Semineri Bildiriler  

  Kitabı   
- E/MMO/704  IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri  

  Kongresi ve Sergisi  
- E/MMO/705  X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay  

  Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı
- E/MMO/705-2 X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay  

  Mühendisliği Kurultayı 
   Panel Kitabı        
- E/MMO/706  X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği  

  Kongresi ve Sergisi  
- E/MMO/708  Kaynak Teknolojisi XI. Ulusal Kongre  

  ve Sergisi Bildiriler Kitabı 
 - E/MMO/709  8. Güneş Enerjisi Sistemleri   

  Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler  
  Kitabı  

- E/MMO/710  Ölçümbilim Sempozyumu Bildiriler  
  Kitabı  

- E/MMO/712 I. EİM Kongresi ve XII. EİM Kurultayı  
  Bildiri Özet Kitapçığı  
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- E/MMO/713  V. Enerji Verimliliği Kongresi Bildiriler  
  Kitabı 

- E/MMO/719 TMMOB Sanayi Kongresi 2019  
  Bildiriler Kitabı  

Yeni Hazırlanan veya Güncellenen Oda Raporları
- 2018 Yılı Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygula-

maları, Maliyetleri Artıran Etkenler ve Yapılması Gere-
kenler Üzerine (MMO/701-1)

- 2019 Temmuz Ayı İtibarı İle Elektrik ve Doğalgaz Fiyat-
ları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler Ve 
Yapılması Gerekenler Üzerine (MMO/701-2) 

- Ulaşımda Demiryolu Gerçeği   
(MMO/703)

- TMMOB Üye Profili Araştırması: Krizin Gölgesinde Mü-
hendisler  (MMO/711)

- TMMOB MMO Kamusal Üretim- Hizmet- Denetim Sa-
vunusu Ve Serbestleştirme-Özelleştirmelere Karşı Mü-
cadelesi (MMO/714)

- Asansörlerde Durum Raporu Uygulamalar ve Yapılması 
Gerekenler (MMO/657/2)

- Türkiye’nin Enerji Görünümü 2020 (MMO/717)
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (MMO/718)

Odamız tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen TMMOB Sa-
nayi Kongresi hazırlıkları kapsamında yazı dizisi şeklinde 
hazırlanan “Sanayinin Sorunları ve Analizleri” raporundan 
24 sayı çıkarılmıştır.

Basımı Yapılan Broşür ve Kılavuzlar
Topluma bilinç kazandırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek 
amacıyla basılan rapor, broşür ve kılavuzların güncellenme-
sine devam edilmiştir.

- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine Yönelik Ölçüm, Test, Peri-

yodik Kontrol ve Eğitimlerimiz Broşürü (2019)

- Eğitim Kataloğu 2020

- KEMM Broşürü

- Mühendis ve Makina Dergisi Tanıtım Broşürü

- Mühendis ve Makina- Güncel Dergisi Tanıtım Broşürü

- Endüstri Mühendisliği Dergisi Tanıtım Broşürü

2019– 2020 Ajandaları:

2019 ve 2020 yılı ajandası basılarak üyelerimize dağıtıl-
mıştır. 2019 ajandasında 59, 2020 ajandasında 45 firma, 
kurum, kuruluş reklamı yer almaktadır.


