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Dergiye nasıl ulaşabilirim?

Dergi, bilimsel araştırmaları tüm insanlara ücretsiz 
sunarak bilginin paylaşımını amaçlamaktadır. Bu sebeple 
dergide yayımlanmış tüm makaleler açık erişimlidir. 

MMO’nun herhangi bir şubesinden, basılı bir kopyası-
na, 2002 yılından bu yana yayımlanmış tüm makalelerin 
elektronik ortamdaki kopyalarına MMO’nun dergi say-
fasında www.mmo.org.tr/endustri mevcuttur. Ayrıca 
DergiPark®, https://dergipark.org.tr/endustrimuhendis-
ligi sayfasında 2013 sonrası arşiv aktarımı sağlanmaktad-
rır.

Dergimizin hedefleri nelerdir?

- Yayımlanan özgün çalışmalarla, endüstri 
mühendislerinin çağdaş gelişmeleri yakından takip 
edebilmelerine olanak tanımak. 

- Edinilen deneyim ve bilgi birikiminin tüm endüstri 
mühendislerince paylaşılmasına ve ülke çapında 
yaygınlaştırılmasına fırsat vermek ve süreklilik 
kazandırmak.

- Endüstri mühendisliği uygulamalarının topluma 
duyurulmasında aracı olmak.

- Meslek sorunlarının tartışıldığı bir zemin oluşturmak.

Makale ücreti ödemem gerekir mi?
Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul 
edilmiş tüm makaleler; makale gönderim ve/veya 
değerlendirme ücreti alınmaksızın yayımlanmaktadır.
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Ne tür yazılar yayımlanır? 

- Türkçe veya İngilizce yazılmış özgün kuramsal ve 
uygulamalı araştırmalar.

- Üretim planlama, Kalite Kontrol, Üretim sistemleri, 
İnsan makine sistemleri (ergonomi, iş etüdü vb.), 
Yöneylem Araştırması, Bilgi teknolojileri gibi 
alanlardaki makaleler.

- Teknik not, editöre mektup, tartışma makalesi, vaka 
takdimi ve çeviriler kabul edilmez.

- Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi 
bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere 
herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması 
zorunludur.

Yazımı neden Endüstri Mühendisliği 
Dergisi’nde yayımlamalıyım?
Dergimiz:
- 1989 yılından beri düzenli olarak (yılda 3 sayı/Nisan, 

Ağustos ve Aralık) yayımlanmakta ve 5000’e yakın 
okura ulaşmaktadır.

- Birçok üniversitenin uyguladığı öğretim üyesi atama 
ve yükseltme yayın kriterlerine göre, A grubu ulusal 
dergi sınıfında yer almaktadır.

- International Abstracts in Operations Research 
EBSCO, TR Dizin tarafından düzenli olarak 
taranmaktadır. 2019 tarihinden itibaren Index 
Copernicus, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), 
Root Indexing, ResearchBib (Academic Resource 
Index), BASE (Bielefeld Academic Search Engine), 
ISRA (International Society for Research Activity),  
SOBIAD veri tabanlarında kabul almşıtır. Ek olarak  

Dergi Editörlüğü sisteme yüklenen dosyaları kontrol 
eder.
Eksik dosya yüklemesi,
Toplam benzerlik düzeyi %25 (kaynaklar hariç),
Makalede şekilsel önemli eksikleri var ise düzeltme 
istenir.

Uygun olan makaleler Alan Editörüne aktarılır. Alan 
Editörü, eseri, bilimsel açıdan yüzeysel değerlendirir. 
Dergide yayınlanabilir olduğuna kanaat getirir ise hakem 
havuzunda mevcut hakemlerden en az 3 kişiyi makaleyi 
değerlendirmek üzere atar. 

Hakemler makaleyi değerlendirir ve “Hakem 
Değerlendirme Formu”nu doldurarak dergiye gönderir. 
Hakemlerin görüşleri dikkate alınarak, Alan Editörü 
önerisiyle kabul veya düzeltme veya red kararı verilir.

Makaleler ne zaman yayımlanır?

2019’da bir yazının hakemlerce değerlendirilmesi 
ortalama 2-3 ay sürmüştür.

Makaleler kabul edildikten sonra yayımlanan ilk ya da 
ikinci sayıda yer alır.

Gönderilen her makale dergide 
yayımlanır mı?
Hayır. 2019-2020 yılları arasında dergiye gönderilmiş ve 
yayımlamaya uygun bulunan yazıların oranı yaklaşık %58 
(ya da uygun bulunmayan yazıların oranı %42) olarak 
gerçekleşmiştir. 

2020 yılında, DOAJ (Directory of Open Access 
Journals), DRJI (Directory of Research Journals 
Indexing), SIS (Scientific Indexing Services), OAJI 
(Open Academic Journal Index),   ISI  (International 
Scientific Indexing), WorldCat, gibi ulusal ve 
uluslararası dizin ve platformlara başvurular 
yapılacaktır. 

- Editörler Kurulu’nda yurt dışı üye mevcut olup 
“Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği”ne göre 
hakemli ve “Uluslararası Dergi” özelliğindedir. 
Dergide yayımlanan tüm makaleler teşvik kapsamına 
girmektedir.

Dergimiz kimlere ulaşır?

-  MMO’ya üye tüm endüstri ve işletme mühendislerine
- Üniversitelerin ilgili bölümlerine ve kütüphanelerine
- Kamu kurum ve kuruluşlarına

Makalelerin değerlendirme süreci 
nasıl işler?

Değerlendirme sürecinde makaleler ulusal ve/veya 
uluslararası hakemler tarafından değerlendirilir. 
Makaleleri değerlendiren hakemlerin ve yazar isimlerini 
adları gizli tutulur. (double-blind peer review) makaleleri 
değerlendirmesi garanti edilir. 

Makale, tüm dosyaları ile birlikte,  Dergipark’daki 
sistemindeki web sayfasında (https://dergipark.org.tr/
endustrimuhendisligi) “Makale Gönder” ile yüklenir.
Makale  yükleyecek yazarın dergipark’a üye olması 
gerekmektedir.


