EMO BİLİMSEL DERGİ DANIŞMA
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

“

EMO Bilimsel Dergi” Danışma
Kurulu Toplantısı, 8 Ocak 2011
tarihinde EMO Genel Merkezi’nde yapıldı. Akademisyenler ve
sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yayın dili “Türkçe” olan hakemli,
bilimsel derginin, Mayıs 2011 tarihinde
yayın hayatına başlayacağı duyuruldu.
Toplantıda, dergi için yazıların alınıp,
değerlendirilmesi konusundaki teknik
ve sürece ilişkin ayrıntılar ele alındı.
“Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve
Biyomedikal Mühendisliği” alanlarında
en az ulusal düzeyde bilimsel ve/veya
teknolojik özgün değere sahip makalelere yer verilecek olan, bu niteliği
ile araştırmacılara ve uygulamadaki
mühendislere seslenmeyi amaçlayan EMO Bilimsel Dergi için hazırlık
çalışmaları yapılıyor. Yıllık yayın sayısı
başlangıçta iki olarak belirlenen ve
gelişmelere bağlı olarak yıllık yayın
sayısının artırılabileceği düşünülen,
“EMO Bilimsel Dergi” hazırlık çalışma-

ları kapsamında, Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi. EMO Genel Merkezi
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen
toplantıya, Dergi Yayın Kurulu üyeleri
ve Danışma Kurulu üyelerinin yanı sıra
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz
Göltaş, TMMOB Yüksek Onur Kurulu
Üyesi Musa Çeçen ve MİSEM Koordinatörü Emre Metin katıldı.

Kurulu tarafından alınan kararın, memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

“Bilimsel ve
Teknolojik Özgünlük
İçeren Çalışmalar
Yayımlanacak”

Hamit Serbest, “Öğretim üyesi ve akademisyenler olarak bu tür konularda,
yani bilimsel bir çalışmanın toplumla
paylaşılması konusunda arzumuzu ve
hassasiyetimizi hepimiz paylaşıyoruz.
Dolayısıyla zor bir işe kalkıştığımızın
farkındayız. EMO Bilimsel Dergisi
denildiğinde, biz bu dergiden neleri
hedefleyeceğiz? Camiaya, topluma
neler verebileceğiz? Bunları çok iyi
bir şekilde belirlememiz gerektiğini
düşündük” diye konuştu.

Toplantıyı yöneten, Bilimsel Dergi
Editörü ve Çukurova Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamit
Serbest, açılışta yaptığı konuşmada,
EMO’nun bilimsel dergi çıkarmak
konusunda uzun zamandır istekli
olduğunu belirterek, bilimsel derginin
yayımlanmasına ilişkin EMO Yönetim

Bilimsel hakemli dergi çıkarma konusunda, uzun çalışmalar yapıldığını
belirten Serbest, bilimsel dergiyi çıkarmaktaki amacın; “ikinci bir ‘IEEE’
ya da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK)
‘Elektrik Dergisi’ olmak” olmadığının
altını çizerek, hedeflenen amacı, “Bilimsel ve teknolojik, özgünlük içeren
çalışmaları yayımlamak” olarak tanımladıklarını kaydetti.
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“Sanayide Yapılan
Çalışmalar Akademik
Ortama Taşınacak”

EMO Bilimsel Dergi’nin, sanayide
yapılan çalışmaları akademik ortama
taşıyacağına dikkat çeken Prof. Dr.
Serbest, şöyle konuştu:
“Çünkü biliyoruz ki artık, bugün
birçok şirkette Ar-Ge yapılıyor
ve Ar-Ge’de çalışan mühendisle
akademisyenin aslında arasında
fark yoktur demeyim, ama birçok
benzerliği vardır ve onlar da yaptıkları çalışmaları şirket gizliliği
olmadığı müddetçe, meslektaşları
ile paylaşmanın hazzını yaşamak
isteyeceklerdir.”
EMO Bilimsel Dergi’nin, bilim dilinin
“Türkçe” olarak geliştirilmesinde,
önemli bir hizmet göreceğini vurgulayan Hamit Serbest, sözlerini şöyle
tamamladı:
“Şimdi siz Danışma Kurulu üyelerimizin teklifimizi kabul edip, bu
toplantıya gelmeniz gerçekten
büyük bir özveri. Bunun bizim için
büyük bir avans olduğunu düşünüyoruz ve bunu birlikte en iyi şekilde
değerlendirmeyi düşünüyoruz. Biz
bu toplantıda sizlere bir takım
sonuçları bildirmektense, sizinle
birlikte ortak akıl üretmeyi tercih
ettik. O nedenle, sadece ana başlıkları verebildik. Bu kapsamda biz
yaptıklarımızı sizinle paylaşacağız
ve sizlerin önerilerini, görüşlerini
almaya çalışacağız.”

“Bizden önce 41. Dönem Yönetim
Kurulu Başkanı Sevgili Musa Çeçen’in başkanlık yaptığı dönemde,
yine akademisyen, oda dostu arkadaşlarımız, hocalarımızla beraber
bu dergi konusuna start verilmişti.
Bu dönem bunu biraz daha ete
kemiğe büründüreceğimiz bir
süreç izleyeceğiz. Muhtemelen,
bu görüşmelerin ardından da kısa
bir süre sonra yeni sayısı yayımlanacak.”
Cengiz Göltaş, katılımcılara EMO
tarihçesi ve çalışmalarına ilişkin bilgi
aktararak sözlerine son verdi.
“Mayıs 2011’de Yayın
Hayatına Başlayacak”

Göltaş’ın konuşmasının ardından,
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden
ve kuruluşlarından gelen akademisyen, sektör temsilcilerine, EMO
Bilimsel Dergi İnternet sitesi tanıtıldı.
Toplantıda, “Dergide yer alacak
yazıların sınıflandırılması, hakemlik
sistemi süreci ve ilgili formlar, hakem
ve yazarlar için özendirici uygulamalar,
ilk sayı, mevcut yazıların incelenmesi”
konuları ele alındı.
Toplantının sonunda tekrar söz alan
Prof. Dr. Hamit Serbest, katkılarından
dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederek, EMO Bilimsel Dergi hazırlık çalışmalarının, Mart ve Nisan 2011’de hız

“EMO’nun Niteliğini
Arttıracak”

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz
Göltaş da, EMO Bilimsel Dergi’nin
EMO için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, derginin EMO’nun
niteliğini arttıracağını söyledi.
41.Dönem EMO Yönetim Kurulu tarafından çalışmaları başlatılmış olan,
EMO Bilimsel Dergi’ye duyarlılık gösteren, toplantıya katılan akademisyenler
ve sektör temsilcilerine teşekkür eden
Göltaş, sözlerine şöyle devam etti:
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kazanacağını; EMO Bilimsel Dergi’nin
en geç Mayıs 2011’de yayın hayatına
başlayacağını bildirdi. Toplantı dilek
ve önerilerin alınmasının ardından
sona erdi. <

