
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI
Endüstri Mühendisliği Dergisi, TMMOB-MMO tarafından üç ayda bir 
yayımlanan süreli ve hakemli bir yayındır.
Hedef Okuyucu Kitlesi
Endüstri  Mühendisliği (EM) ve Yöneylem Araştırması  (YA)  konularında 
araştırma  yapan, eğitim veren, eğitim gören  ve  bu alanlarda  çalışan-
lardan oluşur.
Yayın Amaçları
EM ve YA alanlarındaki gelişmeler, çalışmalar ve araçlarla ilgili akademik 
nitelikli yayın yapar.
EM ve YA alanlarındaki başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması ve 
deneyimlerin paylaşılması için yayın yapar.
Meslek ile ilgili görüşlerin aktarılmasını ve tartışılmasını sağlar. EM ve 
YA alanlarında ortak bir dilin oluşmasına katkıda bulunur.

Yayın İlkeleri
EM Dergisi, Yayın Kurulu (YK) tarafından yayına hazırlanır. YK yazıların 
seçimini hakem görüşlerini alarak yapar.
Yazarlara, okurlara ve kurumlara tarafsız yaklaşır.
Konu zenginliğinin korunup geliştirilmesini teşvik eder.
İçerik, dil ve biçim açısından nitelikli yayın yapar. Yayın dili Türkçe ve 
İngilizce’dir.
Yazının EM Dergisine gönderilmesi, 
• yazının herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olduğunu,
• EM Dergisindeki değerlendirme süreci boyunca başka bir yayın 

organının değerlendirme sürecinde yer almayacağını, 
• yazı kabul edildiğinde yazının basım haklarının EM Dergisine 

geçtiğini ve başka bir dilde ve/veya ortamda, yayıncının onayı 
olmaksızın yayımlanamayacağını 

gösterir.

Yazı Türleri ve Değerlendirme
EM  Dergisi, yayın amaçları ve ilkeleri   doğrultusunda   hedef  okuyucu 
kitlesini ilgilendiren Makale, Uygulama, Teknik  Not, İletişim,  Doktora  Tez 
Özeti ve Ödül Almış Çalışma gibi farklı türde yazılara yer verir.
Makale, literatüre katkı sağlayan özgün yazıdır.
Uygulama, mesleki pratiğe  katkı sağlayan ve  mesleki bir  konuda tutarlı, 
rasyonel ve başarılı uygulamaları anlatan yazıdır.
Teknik Not, Makale’ye göre  dar kapsamlı, literatüre  katkı sağlayan 
özgün yazıdır.
İletişim,  eğitime, mesleğin icrası  ve  uygulamalarına  genel anlamda 
katkı sağlayan; mesleğe yönelik felsefi tartışmalar başlatma  ve mesleğe 
yeni açılımlar kazandırma potansiyeli  taşıyan yazıdır. Meslek ve alanla 
ilgili eser, kitap ve yazılımları tanıtan ve değerlendiren yazılar da bu 
kapsamdadır.
Doktora Tez Özeti, doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış araştır-
macıların doktora tez özetidir.
Ödül Almış Çalışma, (bilinen) bir ödül için juri tarafından  belirli  ölçütlere 
göre değerlendirilmiş ve ödüle layık bulunmuş yazıdır.
Makale, Uygulama, Teknik Not  ve  İletişim yazıları EM Dergisi  yayın 
amaçları ve ilkeleri ışığında YK tarafından ön değerlendirmeye alınır, 
hakemlik sürecinin başlatılmasına ya da yazının ret edilmesine karar 
verilir. Hakemlik sürecine alınan yazı en az iki hakem tarafından değer-
lendirilir. Bu süreçte adlar iki taraftan da gizlenir. YK, hakemlerin görüşleri 
doğrultusunda yazıyı kabul veya ret eder veya yazının revize edilmesini 
ister. Değerlendirme sırasında tüm haberleşme iletişim yazarı ile yapılır.
Doktora Tez Özeti ve Ödül Almış Çalışma  türü yazılar  YK tarafından 
değerlendirilir. Gerekirse hakem görüşü alınır.
Ayrıca, EM Dergisinde tanıtım yazısı, haber, söyleşi, anı ve çeviri gibi 
farklı yazı türleri YK değerlendirmesi ile yayımlanabilir.

Yazı Gönderme
EM Dergisi Yazı Kuralları’na uygun bir şekilde yazılmış yazılar, elektronik 
ortamda http://omys.mmo.org.tr/endustri/ adresinden gönderilir. İletişim 
yazarının e-posta ve posta adresleri, faks ve telefon numaraları açıkça 
belirtilmelidir.

JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING EDITORIAL POLICY
Journal of Industrial Engineering (EMD) is a refereed periodical which is pub-
lished quarterly by TMMOB-MMO (Turkish Chamber of Mechanical Engineers). 

Target Audience
The targeted audience of the journal comprises researchers, educators 
and practitioners in the fields of Industrial Engineering (IE) and Operations 
Research (OR).

Objectives of Publication
It publishes academic manuscripts on the developments, processes, and tools 
in the fields of IE and OR.

It publishes for the purpose of extending the successful practices in IE and OR 
and enabling the sharing of experiences. 

It provides a ground to transfer different views on the profession and discuss 
these viewpoints. 

It promotes the formation of a common professional language in the fields 
of IE and OR.

Principles of Publication
EMD is prepared for publication by the Editorial Board. The Editorial Board 
selects the material to be published by consulting the referees.

It holds an objective attitude towards authors, readers, and institutions. 

It ensures and encourages variety in topics.

It publishes manuscripts which are qualified in terms of content, language 
and form. 

Publication language is Turkish and English.

The fact that a manuscript is sent to EMD indicates that:

• The relevant manuscript has not been published previously in another 
journal. 

• It will not be under the editorial evaluation of another journal as long the 
evaluation process in EMD continues. 

• Once it has been approved for publication, EMD acquires the right 
to publish the manuscript and the manuscript cannot be published in 
a different language or domain without the approval of the publisher. 

Types of Publication and Evaluation
In accordance with its publication objectives and principles, EMD gives place 
to a diversity of studies that are of interest to its readers such as manuscripts, 
applications, technical notes, communication articles, dissertation abstracts, 
and works which have received an award. 

A manuscript is an original work which contributes to the relevant literature. 

An application is an article that describes the consistent, rational and success-
ful applications related with a professional topic, and thus, contributes to the 
practice of the profession.

A technical note is an original article which contributes to the relevant literature 
but which is limited in scope compared to a manuscript.  

A communication article is an article which contributes to the practice and 
applications of the profession and which has a potential to initiate philosophical 
discussions and bring in new developments regarding the profession. Reviews 
of an article, a book or software related with the field are treated in this category. 

A dissertation abstracts is the summary of the dissertations of the researchers 
who completed their PhD within last 2 years.

A prize-awarded work is an article which has been evaluated according to 
certain criteria by a jury and deemed worthy for a prize (that is acknowledged).  

Manuscripts, applications, technical notes, and communication articles are 
first taken under pre-evaluation by the Editorial Board in accordance with the 
EMD objectives and principles of publication and a decision is made whether to 
initiate the process of referee evaluation or to reject the work. In the process of 
referee evaluation, the work is evaluated by at least two referees. The names 
of the both parties are kept anonymous in this process. The Editorial Board 
approves or rejects the articles in accordance with the comments of the referees 
or it asks for further revision of the articles. Throughout the evaluation process, 
all the communication is carried out with the contact author. 

Dissertation summary and prize-awarded articles are evaluated by the Editorial 
Board. If needed, referee opinion can be asked. 

In addition, works as diverse as reviews, news, interviews, and memoirs can 
be published in EMD as long as they are evaluated by the Editorial Board. 

Manuscript Submission
The manuscripts complying with the norms of publication in EMD are sent 
electronically to http://omys.mmo.org.tr/endustri/. E-mail and postal addresses 
and fax and telephone numbers of the contact author should be clearly stated.                                                                  


