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MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ ONLİNE MAKALE YÖNETİM SİSTEMİ

Mühendis ve Makina dergimiz akademik alanda, sektörde önemli bir yeri olan, 
bilim insanları ve uzmanların, öğrencilerin, mühendislik konularına ilgi duyanların 
yararlandığı bir başvuru kaynağıdır. 62 yıldır bilimsel çalışmalara verdiği katkıyla 
yayın hayatını sürdüren dergimiz, AR-GE merkezlerinde, kurum ve kuruluşlarda 
çalışanların, bilim insanlarının, öğrencilerin, uzmanların teorik ve uygulamaya yö-
nelik çalışmalarına yer vermektedir. 

3 aylık periyotlarla yayımlanan dergimiz makina, endüstri, işletme, sanayi, uçak-
havacılık, uzay, sistem, enerji sistemleri, imalat, üretim, mekatronik ve otomotiv 
mühendisi üyelerimize, abonelerimize, üniversitelerin ilgili bölümlerine, sektöre 
ve kamu kurumlarına ücretsiz gönderilmektedir. Ayrıca, www.mmo.org.tr/
muhendismakina adresinden de ihtiyacı olan herkesin erişimine sunulmaktadır.

Mühendis ve Makina dergimiz online kütüphane hizmeti sunan, dünyanın en 
çok kullanılan veri tabanlarından biri olan EBSCO, UDL EDGE, Scientific Indexing 
Services’de taranmaktadır. Ayrıca, dergimize online üzerinden erişebilirliği artır-
mak için ulusal ve uluslararası birçok kurum/kuruluşa başvuruda bulunulmuştur. 

Online Makale Yönetim Sistemine Giriş (OMYS) 

Makale alımları, Online Makale Yönetim Sistemi (OMYS) üzerinden, omys.mmo.
org.tr/muhendismakina adresinden gerçekleştirilmektedir. Dergimize ilk defa 
makale gönderecekseniz, www.mmo.org.tr/muhendismakina adresinden 
yeni kullanıcı olarak kayıt olmalısınız (Şekil 1). Kaydınızı yapıp şifrenizi aldıktan 
sonra makalelerinizi sisteme yükleyebilirsiniz (Şekil 2). Göndermiş olduğunuz 
makaleler editör tarafından ön değerlendirmeleri yapıldıktan sonra hakemlere 

MÜHENDİS VE MAKİNA DERGİSİ'ne makale 
gönderebilmek için sisteme kayıt olmanız 
gerekmektedir. Kayıt olabilmek için sol kısımda 
yer alan [Yeni Kullanıcı] bağlantısına tıklayınız.
Daha önce kayıt olduysanız, e-posta adresiniz 
ve şifrenizi girmeniz yeterlidir.
Şifrenizi hatırlamıyorsanız, şifrenizin e-posta 
adresinize gönderilebilmesi için [Şifremi 
Unuttum] bağlantısına tıklayınız.
Sistemle ilgili sorularınızı yayin@mmo.org.tr 
e-posta adresine gönderebilirsiniz.

e-Posta :

Şifre  :

Yeni Kullanıcı | Şifremi Unuttum

Giriş

YAZAR GİRİŞİ

Mühendis ve Makina Dergisi
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Online Makale Yönetimi

http://omys.mmo.org.tr/muhendismakina/
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Makalelerinizi Online Sistem Üzerinden Ulaştırabilirsiniz

Şekil 1. OMYS Giriş Sayfası



OMYS

gönderilir. Hakem değerlendirmesinin ardından makalelerinizin kabul edilip 
edilmediğine, eksikliklerin olup olmadığına dair bilgilendirme mesajı/maili 
makalelerin iletişim yazarlarına gönderilir. Kabul edilen makaleler en kısa sürede 
dergimizde yayımlanırken, eksiklikleri bulunan makaleler için “kör hakemlik” 
süreci devam ettirilir. Bu makalelerin yazarı veya iletişim 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) olduğunu öğrenebilme, mevcut 
bilgilerini güncelleyebilme, makaleleri hakkında editörle diyalog kurabilme imkânı 
sunmaktadır. 

 

 

 

Şekil 2. OMYS Yazar Ana Sayfası ve Makale Gönderim Sayfası


