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Aylin Sıla AĞCA

Mühendis ve Makina, toplumun, ülke sanayisinin, Odamıza üye meslek disiplinleri-
nin ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere TMMOB Makina Mühendis-
leri Odası tarafından 1957’den bugüne değin yayımlanmaktadır.

Dergimiz akademik süreli yayıncılıkta, uluslararası kalite ve standartlara uygun ola-
rak süreçlerini düzenlemektedir. Dergi,  EBSCO (2009), UDLedge (2018), Index Co-
pernicus (2019), Scientific Indexing Services (2019) veri tabanlarında yer almıştır.  
Bu çevirimiçi tam metin veritabanları, 120’den fazla ülkede kullanılmakta olup, bu 
veri tabanları sayesinde dergimizin dünya genelinde daha geniş bir kitleye ulaşması 
ve tanınması sağlanmaktadır. Ayrıca Ulusal ve Uluslararası diğer veri tabanlarına baş-
vurularına devam etmektedir.

Ülkemizin konusunda önde gelen dergilerinden biri olan Mühendis ve Makina, 2017 
yılı Nisan ayına kadar aylık, sonra ise en az beş makale sayısı, üç aylık periyoduyla, 
yeni teknolojileri, bilimsel araştırma ve inceleme konularını ve mühendisliğe ilişkin 
birikimleri sayfalarına taşıyarak Oda üyelerine ve ilgili kesimlere bu birikimlerini 
ulaştırma çabasındadır. 

MAKALELER

Mühendis ve Makina dergisine 2019 yılında 36 makale gelmiştir. Gelen makalelerin 
yazarlarının çalıştığı kurum ve kuruluşlara bakıldığında, yüzde 36’lik payı üniversite-
ler, yüzde 8’lık payı kamu kurum ve kuruluşlar, yüzde 56’lik payı sanayi ve özel sek-
tör oluşturmaktadır. 2019 yılında sanayi kuruluşları ile üniversite ortaklığında yazılan 
makalelerin devamlılığının sağlanması, meslek odası – üniversite – sanayi ilişkisinin 
güçlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Dergimize gelen makaleler nitelikleri bakımından özgün, çeviri ve derleme olmak 
üzere üç kategoride değerlendirilmektedir. 2019 yılında 24 özgün, 12 derleme makale 
dergimize gönderilmiştir.

Makalelerin hakemler tarafından değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan kabul ve ret 
oranına baktığımızda, yüzde 14 kabul (5 makale), yüzde 12 red (4 makale) oranı gö-
rülmektedir. 12 makalenin yazar düzenleme, 9 makalenin hakem değerlendirme sü-
reçleri devam etmektedir.

Makalelerin gönderimi ve hakem tarafından değerlendirilmesi süreçlerinde olası za-
man kayıplarını ve maliyetleri azaltacak bir yöntem olan Online Makale Yönetim 
Sistemine (OMYS) 2010 yılında geçilmiştir. Makalelerin http://omys.mmo.org.tr/mu-
hendismakina/ adresinde yer alan OMYS’ye kayıt yapılarak gönderilmesi, süreçlerin 
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takibini kolaylaştırmış, yazar-editör ve editör-hakem arasında makale ve ileti gönde-
rimini hızlandırarak kabul edilen makalelerin güncelliğini yitirmeden yayımlanması 
sağlanmıştır. 

Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda, makale yönetim sistemininde yer alan mevcut ma-
kalelerin süreçlerinin tamamlanmasının ardından, önümüzdeki yıllarda kullanılması 
için alt yapı güncellenmesi planlanmaktadır. Kullanıcı olarak son 5 yıla ait dergi ma-
kale dosyalarına alternatif bir adres olarak Dergipark https://dergipark.org.tr/tr/pub/
muhendismakina üzerinden de ulaşılabilmektedir.
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Grafik 1. Yazarların Çalıştığı Alanlara Göre Gelen Makale Oranları

Grafik 2. Türlerine Göre Gelen Makale Oranları

Grafik 3. Değerlendirme Durumlarına Göre Makale Oranları
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SONUÇ

Dergimiz, tercih eden üyelerimize posta ile ulaştırılırken www.mmo.org.tr/muhendis-
makina adresinden de ihtiyacı olan herkesin erişimine sunulmaktadır. Daha etkin bir 
web sayfası için çalışmalarımız sürmektedir.

Geçmişte olduğu gibi bugün de bizlere destek olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara, ha-
kemlerimize, yazarlarımıza, yayın kurulumuza, yayın danışma kurulumuza ve yayın 
çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.


