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2010 Yılı Değerlendirme

Endüstri Mühendisliği Dergisi 2010 Yılı Değerlendirme Yazısı

Değerli okurlar, Endüstri Mühendisliği Dergisi 
(EMD)’nin 22. cildini yayımlamaya başladığımız bu ilk 
sayıda, 2010 yılının bir değerlendirmesini ve 2011 yılı 
için hedeflediklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Derginin yazı değerlendirme sürecini kolaylaş-
tırmak ve hızlandırmak için yaklaşık bir sene önce, 
elektronik makale yönetim sistemini kullanmaya baş-
lamıştık. Bu sistemi 2010 yılı içerisinde etkin bir şekilde 
kullandık; ama bazı aksaklıklar da yaşadık. Bu süreçte, 
sistemin yeni olmasından dolayı yaşanan sorunlara 
maruz kalan hakem ve yazarlarımıza, gösterdikleri 
hoşgörüden dolayı teşekkür ederiz. Sistemin daha 
kullanışlı ve etkin olabilmesi için iyileştirme çalışmaları 
devam etmektedir.

21. ciltte yer alan dört sayıda toplam 15 yazı 
yayımlanmıştır. Bu yazıların 11’i makale, dördü ise 
Doktora Tez Özeti’dir. Makalelerin beşi YA/EM 2008 
Özel Sayısı, üçü ise YA/EM 2010 Öğrenci Bildirileri 
Yarışması Özel Sayısı kapsamında yayımlanmıştır. 20. 
ciltte olduğu gibi 21. ciltte de sayı başına yazı oranı 
15/4 olmuştur. Önümüzdeki yıllarda da derginin bu 
oranı düşürmeden, hatta artırarak yayın hayatına 
devam etmesini dileriz.

2009 yılında başlayan Doktora Tez Özetleri bölü-
mü genç araştırmacılar tarafından ilgiyle karşılandı. 
Son iki yılda toplam dokuz tez özeti yayımladık. Tez 
özetlerine ileriki sayılarda da yer vermeye devam 
edeceğiz.

YA/EM 2008 Özel Sayısı yazılarının yayımı 2010 
yılında tamamlanmıştır. Okumakta olduğunuz bu 
sayı ile de YA/EM 2009 Özel Sayısı’nın yazılarını ya-
yımlamaya başlıyoruz. Bu özel sayının konuk editörü 
İhsan Sabuncuoğlu’na teşekkürlerimizi iletiriz. Ayrıca, 
YA/EM 2010 Özel Sayısı’nın değerlendirme süreci 
konuk editörler Güvenç Şahin ve Gündüz Ulusoy’un 
değerli katkıları ile devam etmektedir. Bu özel sayı-
nın ilk bölümünü 2011 yılı içerisinde yayımlamaya 
başlayabileceğimizi zannediyoruz. Bunların dışında 
ÜAS-09 Özel Sayısı’nın değerlendirme süreci de de-
vam etmektedir. Bu özel sayıyı da 2011 yılı içerisinde 
tamamlamış olacağız.

Artık geleneksel hâle gelen YA/EM Özel Sayılarını, 
bu yıl Adapazarı’nda Sakarya Üniversitesinin ev sa-
hipliğinde 5 - 7 Temmuz 2011 tarihlerinde gerçekleşti-
rilecek olan YA/EM kongresi için de planlamaktayız. 

Tablo 1’de derginin 2006-2010 yılları arasındaki 
yazı akışı sunulmuştur. Tabloda yer alan “Davetli 
Makale”ler, daha önce değindiğimiz üzere YA/EM 
kongrelerinde gerçekleştirilen “Öğrenci Bildirileri 
Yarışması”nda dereceye girmiş ve bir seçici kurul ile 
proje danışmanlarının değerlendirmesinden geçerek 
yayımlanmaya değer bulunmuş yazılardır. 2010 
yılında dergiye gönderilen özgün yazı sayısında kü-
çük bir düşüş gerçekleşmiş ve toplam 19 yeni yazı 
gönderilmiştir. Bu sayının düşük olmasındaki bir 

Tablo 1. 2006 – 2010 Yılları Arasında Yazı Akışı

 2006 2007 2008 2009 2010 
Makale 21 21 13 10 6 
Özel Sayılar      
 YA/EM   28 9 13 
 6 Sigma – Yalın   7   
 ÜAS    10  
Davetli Makale 3 3 3 4 3 
Doktora Tez Özeti    6 1 
Toplam 24 24 51 39 23 
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etken de 2010 yılı içerisinde sadece bir özel sayının 
planlanmış olmasıdır. YA/EM Özel Sayısı’nın ilk kez 
planlandığı 2008 yılını ve 2009 yılı için planlanan 
ÜAS Özel Sayısı’nı saymazsak, dergiye gönderilen 
özgün yazıların 20 civarında olduğunu görebiliriz. Bir 
başka deyişle son beş yıl içerisinde dergiye gönderilen 
özgün yazı sayısı belli bir ortalamayı tutturmuş gözük-
mektedir. Gönderilen yazıların yaklaşık %30-40’ının 
değerlendirme sürecini başarıyla geçtiği düşünülürse, 
ortalama yıllık 20 yeni yazı ile sayı başına üç makale 
hedefini tutturmanın zorlaşacağı söylenebilir. Öte 
yandan ülkemizde, Endüstri Mühendisliği (EM) ala-
nında ve ilgili konularda üniversiteler de dahil olmak 
üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda çok sayıda nitelikli 
araştırmacı ve profesyonelin çalıştığını da bilmekteyiz. 
Derginin potansiyel yazarları arasına giren bu değerli 
topluluğun özgün çalışmalarını EMD okuyucuları ile 
paylaşmayı tercih etmeleri, çalışmalarını yazılı hâle 
getirip EMD’ye göndermeleri en büyük arzumuzdur. 
Bununla birlikte, özellikle sanayide üretilen nitelikli 
araştırmaların yazılı hâle getirilip, özgün bir makale 
haline getirilmesi için çeşitli teşviklerin geliştirilmesinin 
EM camiasının önemli bir görevi olduğunu düşünüyo-
ruz. Tüm okuyucularımızın bu yıl da kuramsal ve/veya 
uygulamalı çalışmalarını dergiye göndermeye devam 
etmelerini umut ediyoruz.

Dergiye değerlendirmeleriyle katkıda bulunan ha-
kemler ile ilgili sayılar Tablo 2’de verilmiştir. Yazıları 
47 hakemin değerlendirdiği 2010 yılında, hakemler 

24 farklı üniversiteye dağılmıştır. Ayrıca, TÜBİTAK’ta 
görevli iki kişiyle birlikte Hollanda ve ABD üniversi-
telerinden iki kişi de hakem olarak dergimize katkı 
vermiştir. Bu vesileyle tüm hakemlerimize değerli 
katkılarından dolayı tekrar teşekkür eder, önümüz-
deki dönemde daha yaygın bir dağılıma ulaşmayı 
ümit ederiz.

Tablo 3’te ise yıllık kabul-ret oranlarını görebi-
lirsiniz. 2009 yılındaki kabul oranlarında bir miktar 
düşüş görünmektedir. Ancak bu oranı, sonucu henüz 
kesinleşmeyen yazıların sonuçlarını bekleyip değerlen-
dirmek daha uygun olacaktır.

Son olarak, makalelerin dergiye ulaşmasından, 
yayımlanmasına kadar geçen süreçte sekreterlik, 
redaksiyon, dizgi vb. tüm teknik işleri yürüten arkadaş-
larımıza 2010 yılındaki katkılarından dolayı teşekkür 
ederiz. Değerli okurlarımız, dergiyle ilgili eleştirileri, 
öneri ve düşüncelerinizi lütfen bize yazın. 

İyi okumalar!
Saygılarımızla,

 EM Dergisi Yayın Kurulu
 Mart 2011

Tablo 3. 2006 – 2010 Yılları Arasında Değerlendirme Sonuçları

 2006 2007 2008 2009 2010 
Yazı Sayıları      

Kabul Edilen 7 7 20 4  
Reddedilen 14 14 27 10 4 
Sonucu Kesinleşmeyen    15 15 

Toplam 21 21 47 29 19 
      
Oranlar      

Kabul Oranı 33,3 33,3 42,6 28,7  
Ret Oranı 66,7 66,7 64,3 71,3  

 

Tablo 2. 2006 – 2010 Yılları Arasında Yazıları İnceleyen 
Hakemlerin Sayısı

 2006 2007 2008 2009 2010 
Hakem 
Sayısı 20 19 56 50 47 

 


