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Günümüzde dünya ölçeğinde yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler Endüstri-Đşletme 
Mühendisliğini dünyada ve ülkemizde en çok konuşulan meslek disiplini haline getirmektedir. 

Farklı mühendislik disiplinleri ve sosyal bilimcilerle bir arada çalışmak zorunda olan ve farklı 
disiplinlerden insanlarla sürekli temas halinde olan Endüstri Mühendisliği, o disiplinlerin özelliklerini 
kavramak ve yeni perspektife sahip olmak için bütünü görmek durumunda olan bir disiplin alanıdır. 

Odamız yıllardır ülke kaynaklarının halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda bilimsel esaslar 
çerçevesinde kullanımını, üretimin ve sanayileşmenin kalkınmada temel olduğunu ve mühendislerin 
çok yönlü yaklaşımlarını bir sistem bütünlüğü içerisinde değerlendirerek toplumun hizmetine 
sunabilmesi için kendi içerisindeki birliktelikleri ancak topluma ve dünyaya bakışın netleştirilmesiyle 
mümkün olduğunu savuna gelmiştir. Bu anlamda Odamız, yaptığı onlarca Kongre, Kurultay 
Sempozyumlarla, kendi uzmanlık alanlarından yola çıkarak ülke ve toplum sorunları üzerine 
konunun taraflarını, uzmanlarını bir araya getirerek konunun tartışılıp, çözüm önerilerinin 
oluşturulabileceği bağımsız, demokratik platformlar oluşturmaktadır. Buralardan süzülen görüş ve 
öneriler kamuoyuna ve gerekli mercilere iletilmekte ve bir kamuoyu baskısı oluşturulmaya 
çalışılmaktadır. 

Bu Kurultayın, Endüstri-Đşletme mühendislerinin (EĐM) eğitimini,  altyapı çalışmalarını 
değerlendirmek, EĐM'lerin  gelişimini ve bu alandaki istihdamı ortaya koymak, EĐM'lerin etkin ve 
yaygın çalışmalar sürdürebilmesi için, çalışma koşullarını ve sorunlarını irdeleyerek, ihtiyaçlarını 
belirlemek, yeni perspektifler oluşturmak, Endüstri Đşletme Mühendisleri Meslek Dalı Ana 
Komisyonu (EĐM-MEDAK)' nun daha etkin ve katılımcı düzeyde çalışmalar yürütmesini sağlamak, 
Oda bünyesinde örgütlülüğünü geliştirmek, elde edilecek bilgileri ve birikimleri paylaşarak 
toplumsal yarara dönüştürmek, ülke ve dünya sorunlarına bakışını ortaya koymak, EĐM'lerin 
dünyada ve ülkemizin değişen koşullarında konumunu, yeni teknolojileri ve geleceğini 
değerlendirmek, gelecekte EĐM'lerin alacağı rolleri belirlemek gibi hedefleri olan ve ülkemizde ulusal 
düzeyde dördüncüsü gerçekleştirilecek olan IV. Endüstri-Đşletme Mühendisliği Kurultayı bu 
anlamda çok önemli bir etkinlik olacaktır. 

Kurultay çalışmaları kapsamında bir de anket çalışması yapılmaktadır. Makina Mühendisleri Odası 
bünyesinde Endüstri ve Đşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (E/ĐM-MEDAK) tarafından 
düzenlenen bu anket çalışması ile hedeflenen, çalışmayı geleneksel hale getirip düzenli olarak 
yayınlamak ve böylece endüstri işletme mühendisleri ile ilgili göstergelere ulaşabilmek ve 
yorumlayabilmektedir. Son gönderilme tarihi 5 Aralık 2003 olan anket formlarındaki veriler 
değerlendirildikten sonra sonuçlar Kurultayda katılımcılara açıklanacaktır. Dergimizin bu sayısında 
verilen anket formunu doldurup 0 312 231 31 65’e fakslayabileceğiniz gibi Odamızın web 
sayfasında yer alan (http://www.mmo.org.tr/anket/index.php)  bölümden de anket formuna 
ulaşabilir, elektronik olarak bize yollayabilirsiniz. 

  
 


