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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
Endüstri mühendisliği dergimiz akademik alanda, sek-
törde önemli bir yeri olan, bilim insanları ve uzmanla-
rın, öğrencilerin, mühendislik konularına ilgi duyanların 
yararlandığı bir başvuru kaynağıdır. Yaklaşık 15 yıldır 
bilimsel çalışmalara verdiği katkıyla yayın hayatını sür-
düren dergimiz,  kurum ve kuruluşlarda çalışanların, 
bilim insanlarının, öğrencilerin, uzmanların teorik ve 
uygulamaya yönelik çalışmalarına yer vermektedir. 3 aylık 
periyotlarla yayımlanan dergimiz endüstri mühendisleri, 
endüstri sistemleri mühendisleri, endüstri ve sitem 
mühendisleri, endüstriyel tasarım mühendisi, işletme 
mühendisi, sistem mühendisi, işletme mühendisi, en-
düstri- işletme mühendisi üyelerimize, abonelerimi-
ze, üniversitelerin ilgili bölümlerine, sektöre ve kamu 
kurumlarına ücretsiz gönderilmektedir. Ayrıca, www.
mmo.org.tr/endustri adresinden de ihtiyacı olan her-
kesin erişimine sunulmaktadır. Mühendis ve Makina 
dergimiz online kütüphane hizmeti sunan, dünyanın en 
çok kullanılan veri tabanlarından biri olan EBSCO’da ve 
International Abctracts in Operations ReseaRch tarafın-
dan taranmaktadır. Ayrıca, dergimize online üzerinden 

 
Şekil 1. OMYS Giriş Sayfası

erişebilirliği artırmak için ulusal ve uluslararası birçok 
kurum/kuruluşa başvuruda bulunulmuştur.

EM Dergisi Online Makale Yönetim Sistemine 
Giriş (OMYS)

Makale alımları, Online Makale Yönetim Sistemi 
(OMYS) üzerinden, http://omys.mmo.org.tr/en-
dustri adresinden gerçekleştirilmektedir. Dergimize ilk 
defa makale gönderecekseniz, www.mmo.org.tr/ en-
dustri adresinden yeni kullanıcı olarak kayıt olmalısınız 
(Şekil 1). 

Kaydınızı yapıp şifrenizi aldıktan sonra makalelerinizi sis-
teme yükleyebilirsiniz (Şekil 2). Göndermiş olduğunuz 
makaleler editör tarafından ön değerlendirmeleri yapıl-
dıktan sonra hakemlere gönderilir. Hakem değerlendir-
mesinin ardından makalelerinizin kabul edilip edilme-
diğine, eksikliklerin olup olmadığına dair bilgilendirme 
mesaj, makalelerin iletişim yazarlarına gönderilir. Kabul 
edilen makaleler en kısa sürede dergimizde yayımlanır-
ken, eksiklikleri bulunan makaleler için “kör hakemlik” 
süreci devam ettirilir. Bu makalelerin yazarı veya iletişim 
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yazarları eksikliklerini tamamladıkları metinlerini yine 
aynı adres üzerinden sisteme yükleyebilirler. OMYS 
bütün bu işlemlerin yapıldığı bir sistemdir. Kısacası bu 
sistem, makale yazarlarına gönderdikleri makalelerin 
ilk ve son durumlarını görebilme, yani makalelerinin 
hangi aşamada (editör veya hakem sürecinde) oldu-
ğunu öğrenebilme, mevcut bilgilerini güncelleyebilme, 
makaleleri hakkında editörle diyalog kurabilme imkânı 
sunmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Dergisi, TMMOB-MMO tarafın-
dan 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 çalışanlardan oluşur.

Yayın Amaçları

EM ve YA alanlarındaki gelişmeler, çalışmalar ve araçlar-
la ilgili akademik nitelikli yayın yapar.

EM ve YA alanlarındaki başarılı uygulamaların yaygınlaş-
tırılması ve deneyimlerin paylaşılması için yayın yapar. 
Meslek ile ilgili görüşlerin aktarılmasını ve tartışılmasını 
sağlar. EM ve YA alanlarında ortak bir dilin oluşmasına 

 
Şekil 2. OMYS Yazar Ana Sayfası ve Makale Gönderim Sayfası

katkıda bulunur.

Yayın İlkeleri

EM Dergisi, Yayın Kurulu (YK) tarafından yayına hazırla-
nır. 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.

Makalelerini EM Dergisine gönderen yazarlar:

• Makalelerinin herhangi bir yayın organında yayımlan-
mamış olduğunu,

• EM Dergisindeki değerlendirme süreci boyunca başka 
bir yayın organının değerlendirme sürecinde yer alma-
yacağını,

•Kabul edilen makalelerin yayın haklarının EM 
Dergisine geçtiğini ve başka bir dilde ve/veya ortamda, 
yayıncının onayı olmaksızın yayımlanamayacağını kabul 
etmiş olurlar.

Yazı Türleri ve Değerlendirme

EM Dergisi, yayın amaçları ve ilkeleri doğrultusunda 
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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, makaleye göre dar kapsamlı, literatüre kat-
kı sağlayan özgün yazıdır.

İletişim Yazıları, eğitime, mesleğin icrası ve 
uygulamalarına genel anlamda katkı sağlayan; mesleğe 
yönelik felsefi tartışmalar başlatma ve mesleğe yeni açı-
lımlar kazandırma potansiyeli taşıyan yazıdır. Meslek ve 
alanla ilgili eser, kitap ve yazılımları tanıtan ve değerlen-
diren yazılar da bu kapsamdadır.

Doktora Tez Özeti, doktorasını son iki yıl içerisinde ta-
mamlamış araştırmacıların doktora tez özetidir.

Ödül Almış Çalışma, 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 başlatıl-
masına ya da yazının ret edilmesine karar verilir. Ha-
kemlik sürecine alınan yazı en az iki hakem tarafından 
değerlendirilir. Bu süreçte adlar iki taraftan da gizlenir. 
YK, hakemlerin görüşleri doğrultusunda yazıyı kabul 
veya ret eder veya yazının revize edilmesini ister. De-
ğerlendirme 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, söyle-
şi, 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.
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