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Yazılar ne zaman yayımlanır?
2019’da bir yazının yayım kurulu tarafından değerlendirilmesi 
ortalama 3 hafta sürmüştür.

Yazılar kabul edildikten sonra yayımlanan ilk ya da konu ile ilgili 
hazırlanacak ilk özel sayıda yer alır.

Gönderilen her makale dergide 
yayımlanır mı?
Hayır.  Yayın kurulu tarafından yapılan değerlendirme düzelti, 
önerilerle beraber metinler geliştirilerek yayımlanmaya hazır 
hale getirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak 2019-2020 yılları 
arasında dergiye gönderilmiş ve yayımlamaya uygun bulunan 
yazıların oranı yaklaşık %90’a kadar yükseltilmiştir.  

Dergiye nasıl ulaşabilirim?
Dergi, bilimsel araştırmaları ücretsiz sunarak bilginin paylaşımını 
amaçlamaktadır. Bu sebeple Dergide yayımlanmış tüm metinlere 
açık erişim elde edilebilmektedir.

MMO’nun herhangi bir şubesinden basılı kopyalarına ve 
yayımlanmaya başladığı 2017 yılından bu yana yayımlanmış 
tüm yazıların elektronik ortamdaki kopyalarına MMO’nun dergi 
iletişim sayfasında mevcuttur.

Yazı ücreti ödemem gerekir mi?
Yazı gönderim ve/veya değerlendirme ücreti alınmaksızın 
yayımlanmaktadır. Yalnızca yeni ürün tanıtımı ve reklam sayfaları 
için ücret alınmaktadır. (güncel ücretler için reklam birimimize 
ulaşınız.)

İletişim

makina
mühendisAyda bir yayımlanır 

www.mmo.org.tr/muhendismakinaguncel
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AR-GE İNOVASYON

Teknoloji Dünyası

Sürücüsüz Arabalar

Elektro Hidrolik Direksiyon

Üçüncü Nesil Çelikler

Taşıt Geçiş Gürültüsü

Şantiye Kamyonlarında Denge Çubuğu Tasarımı 

Otomotivde Isıtma Soğutma Havalandırma 

OTOMOTİV
F-MAX

Dergimizin hedefleri nelerdir?
Ülke ve dünya genel sanayisi ve alt sektörlerinde, araştırma 
kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma ve teknolojik 
çalışmalarla ilgili tanıtım ve haberleri okuyucuları ile 
buluşturmayı hedeflemektedir.

Ne tür yazılar yayımlanır? 
Genel mühendislik alanında, aşağıda niteliklerdeki yazılar 
Türkçe olarak kabul edilmektedir:

- Dergimiz ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu bilgilere 
yönelik metinleri, uluslararası geçerliliği olan dergilerden 
alınan çeviriler,

- Odamız tarafından gerçekleştirilen eğitim, seminer, 
panel, söyleşi, kongre, kurultay ve sempozyumlarla ilgili 
haberler,

- Mühendislikle ilgili röportajlar,
- İlan/reklam ve yeni ürün tanıtımları.

Dergimiz kimlere ulaşır
Dergimiz:

- 2017 yılından beri düzenli olarak aylık yayımlanmakta 
ve 15000’e yakın okura ulaşmaktadır.

-  MMO’ya üye tüm Makina, Uçak, Havacılık ve Uzay 
mühendislikleri ve diğer mühendislik disiplinleri  
mühendislerine.

- Kamu kurum ve kuruluşlarına.
- AR-GE Merkezlerine, Sektör Firmalarına, 

kütüphanelere.

Yazıların değerlendirme süreci nasıl 
işler?*
Yazılar dergi iletişim adresine elektronik olarak gönderilir. 
(yayin@mmo.org.tr)  

Dergi Editörlüğü sisteme yüklenen dosyaları kontrol ederek, 
yayım kurulu üyeleri ile paylaşır. Değerlendirme sürecinde 
yazılar yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Uzmanlık 
konularına göre değerlendirme ilgili sektörden destek 
alınabilmektedir. 

• Eksik dosya yüklemesi,
• Kurgusal düzenleme, yazının geliştirilmesi yönünde 

öneriler
• Makalede şekilsel önemli eksikleri var ise

düzeltme istenir.

* MMO tarafından yayımlanan Hakemli olan dergimiz 
“Mühendis ve Makina”dır (ISSN: 1300-3402). Mühendis ve 

Makina Dergisi 1957 yılından bu yana yayımlanmaya devam 
etmektedir. İsim benzerliğinden kaynaklı karışıklık olmaması 

değerlendirmelerde zaman kaybedilmemesi açısından 
önemlidir. Ayrıntılı bilgi için derginin sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz. www.mmo.org.tr/muhendismakina


