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Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz üzere TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
32. Çalışma Dönemi içerisinde 1989 yılı Mayıs ayında 
yayın hayatına başlayan ve TÜBİTAK tarafından A Sınıfı 
Bilimsel Yayın olarak kabul edilen ve TÜBİTAK/ULAK-
BİM Veri Tabanında yer alan Endüstri Mühendisliği Der-
gisi periyodik olarak yayınlanmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Dergisi bugün geldiği konum iti-
barıyla saygın ve ilkeli yayın politikası ve çıktığı günden 
bugüne süreklilik göstermesi nedeniyle herkesin takdi-
rini kazanmıştır ve kazanmaya devam etmektedir. Der-
gimizin süreç içerisinde üyelerimizce başarılı bulunan 
yönleri kadar eleştirilen yönleri de olmuştur ve olmak-
tadır. Dergi içeriğinin ve yapısının akademik bir nitelikte 
oluşu Oda bünyesinde çeşitli toplantılarda yapılan tartış-
malarda dile getirilmiş ancak derginin içeriği ve yapısında 
bir değişikliğe gidilmeksizin tüm meslektaşlarımıza hitap 
edebilecek uygulamaya yönelik başka bir yayın/bülten 
çıkarılması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Bu önerilerden hareketle yaptığımız toplantı ve çalış-
malar sonucunda Makina Mühendisleri Odası Endüstri 
İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM/
MEDAK) 41. Çalışma Döneminde bir E-Bülten çıkarıl-
ması kararı almış ve gerekli hazırlık çalışmalarına baş-
lamıştır.

E-Bülten için siz değerli meslektaşlarımızdan 
katkılar bekliyoruz.

E-Bülten’de yayınlanacak yazıların özü itibarıyla akade-
mik içerikli olmaktan çok uygulamaya yönelik olması 
ve yazılarda teknik terminolojiden mümkün olduğunca 
kaçınılması istenmektedir. E-Bülten’de Meslek ve mes-
lektaşla ilgili başarı öyküleri, eğitici/öğretici tecrübe ve 
bilgi paylaşımı, fabrika ortamında ve hizmet üretiminde 
karşılaşılan sorunlara yönelik tecrübeyle sabit pratik çö-
züm önerileri/yöntemleri, mesleğimizle ilgili ülkemizde-
ki/dünyadaki yeni gelişmeler, mesleğimizi ve meslektaş-
larımızı doğrudan ilgilendiren toplumsal sorunlara dair 
yazılar yayımlanması hedeflenmektedir.

Meslektaşlarımızın iş ve toplumsal hayatta karşılaştıkları 
sorunlara yönelik ürettikleri çözümleri paylaşmalarına/
aktarmalarına, meslektaşlar arasında iletişimin güçlene-
rek artmasına ve ortak bir meslek dili oluşturulmasına 
katkı sunmak başlıca amaçlarımızdır.

E-Bültende yayınlanmasını istediğiniz yazılarınızı değer-
lendirilmek üzere, yukarıda belirtilen kapsama uygun 
olarak  eimbulten@mmo.org.tr  ve   eimbulten@ 
gmail.com adreslerinin her ikisine de açık adınızı ve 
adresinizi belirtir e-postanıza ekleyerek gönderebilirsi-
niz.

Katkılarınızla Ülkemizin en geniş katılımlı Endüstri Mü-
hendisliği bültenini yaratmayı hedefliyor, saygılar sunu-
yoruz.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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