
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 

(YA/EM) 

Ulusal Kongresi 

Düzenleme Teklifi 

 

Teklifi Hazırlayanlar 

(Kişi ve kuruluş bilgileri) 

 

 

 

 

 

Teklif Tarihi 

  /   /    

 

Planlanan Kongre Düzenleme Tarihi 

(İki haftalık tarih aralığı olarak belirtiniz) 

  /  /      -   /   / 

 

  



Düzenleyici Kuruluşlar Hakkında Bilgi 

 Üniversite(ler) ve ilgili bölüm(ler) hakkında kısa tarihçe ve tanımlayıcı bilgiler veriniz. 

 Daha önce düzenlemiş oldukları konferans, kongre ve benzeri etkinlikler hakkında bilgi 

veriniz. Etkinliklerin katılımcı sayısı, konuşmacı sayısı, süresi, paralel oturum sayıları 

hakkında yaklaşık da olsa bilgiler açıklayıcı olacaktır. 

 

Kongre Teması ve Olası Açılış konuşmaları 

 Planlanan kongre teması ya da olası temalar hakkında bilgi veriniz.  

 Düşünülen açılış konuşmaları, paneller hakkında bilgi veriniz. 

 

Kongrede Kullanılması Planlanan Tesisler 

 Kongre bilimsel faaliyetlerinin (açılış-kapanış törenleri, genel oturumlar, eğitim 

oturumları, teknik oturumlar, vs.) gerçekleştirilmesinde kullanılması planlanan tesisler 

hakkında bilgi veriniz. Bilgilerle birlikte fotoğrafların kullanılması açıklayıcı olacaktır.  

 Kongre faaliyetlerinin üniversiteye ait olmayan otel ya da kongre merkezi gibi bir yerde 

gerçekleştirilmesi olası ise ilgili tesisin web sayfası, fotoğrafları ve daha once düzenlemiş 

olduğu etkinlikler ile ilgili bilgi veriniz. 

 Bilimsel olmayan etkinlikler (açılış resepsiyonu, gala yemeği, kapanış resepsiyonu, vs.) 

için kullanılması planlanan tesisler hakkında bilgi veriniz. 

 Katılımcıların konaklaması için kullanılabilecek tesisler hakkında bilgi veriniz.  

Düzenleyici kuruluşa ait ya da kullanımına açık olan ya da kongre tarihlerini kapsayacak 

şekilde özel anlaşmalara yapılması planlanan konaklama tesisleri de bu kısımda 

örneklendirilmelidir. 

 

 

 



Ulaşım 

Kongrenin yapılacağı merkezi ve kullanılması planlanlanan tesisleri de düşünerek sehirlerarası 

ve şehiriçi ulaşım hakkında bilgi veriniz. Özellikle şehirlerarası ulaşımda en yakın havalimanı, 

otobüs terminalleri ve tren istasyonları hakkında ve bu ulaşım merkezlerine yapılan sefer sayıları 

ve kapasiteleri hakkında bilgi veriniz. Varolan kapasite düşünüldüğünde düzenleyici kuruluşlar 

tarafından ek seferlerin düzenlenmesi konusunda insiyatif alınması gerekli bir durumun oluşup 

oluşmayacağını açıklayınız. 

 

Düzenleme Komiteleri 

 Olası kongre başkanı, düzenleyici kuruluşa bağlı olan program komitesi üyeleri ve 

organizasyon komitesi üyelerini tanıtınız.  Başka kuruluşlara bağlı olarak çalıştığı halde 

bu komitelere dahil edilmesi planan kişiler hakkında da bilgi veriniz. 

 Komitelerde daha önce YA/EM organizasyonlarında düzenleme, jüri üyeliği, vb. görevler 

almış olan kişileri belirtiniz. 

 

Destekleyecek Kuruluşlar (Sponsorlar) 

Olası destekleyici kuruluşlar hakkında, destek biçimleri (maddi, ayni, kullanım, vs.) ve destek 

büyüklükleri hakkında bilgi veriniz. 

 

Bütçe Planlaması 

Daha önceki yıllarda yapılan YAEM ulusal kongrelerinden yola çıkarak tahmini katılımcı sayısı 

ve kongre kayıt ücretleri göz önünde bulundurularak çeşitli senaryolar altında bütçe planlaması 

yapınız. Bütçede Yöneylem Araştırması Derneği’ne organizasyon şirketince ya da 

organizatörlerce yapılacak 3000 TL bağış ödemesi yer almalıdır.  

 



YAD Uygulama Ödülü 

Bu ödül YAD Yönetim Kurulu’nca organize edilmektedir. Konferans programında bu ödülle 

ilgili oturum yada oturumlar yer alacaktır. Ödül töreni Gala Yemeği sırasında yapılacaktır.  YAD 

Uygulama Ödülü Türkiye sınırları içinde faaliyetlerine devam eden bir işletmede ağırlıklı olarak 

endüstri mühendisliği ve/veya yöneylem araştırması yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen 

proje çalışmalarına açıktır. Projelerin tamamlanmış, uygulamaya alınmış ve uygulandığı işletme 

için ölçülebilir yarar sağlamış olması gerekmektedir.  

 

YAEM Öğrenci Proje Yarışması 

Bu yarışmanın jürisi konferans organizasyon komitesi yada başkanı tarafından belirlenecektir. 

Yarışmanın yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından jüri sorumlu olacak ve konferans 

programında yarışma ile ilgili oturumlar yer alacaktır.  Ödül töreni Gala Yemeği sırasında 

yapılacaktır.  Bu yarışma, lisans öğrencileri tarafından endüstri mühendisliği ve/veya yöneylem 

araştırması teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen proje çalışmalarına açıktır.  Yarışmaya lisans 

öğrencileri bireysel olarak ya da ekip olarak başvurabilir. Yarışmaya katılacakların son başvuru 

tarihinde öğrenci olmaları ya da mezun iseler mezuniyetlerinin son bir yılı içerisinde projelerinin 

gerçekleşmiş olması gerekir. Projeler; problemin tanımlanması, YA/EM tekniklerinin doğru ve 

yerinde kullanımı, proje sonuçlarının uygulanılabilirliği, özgünlüğü ve yaygın etkisi gibi 

ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

Başvuru Süreci 

Organizasyonu gerçekleştirecek kurum ve konferansın yeri YAD Yönetim Kurulu’nca belirlenir. 

Planlama iki yıllık olarak yapılmaktadır. Başvuru paketleri YA/EM konferansından bir ay önce 

YAD Başkanı’na iletilir. Organizasyonu gerçekleştirecek kurum ve konferansın yeri YAD 

Yönetim Kurulu’nca  belirlenir ve YA/EM konferansı Gala yemeğinde açıklanır. 


