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Endüstri Mühendisliği Dergisi 2009 Yılı Değerlendirme Yazısı

Değerli okurlarımız, 2008 yılından itibaren her yıl 
Endüstri Mühendisliği Dergisinin ilk sayısında yer ver-
diğimiz değerlendirme yazılarının bir yenisiyle sizlerle 
birlikteyiz. Bu yazıda geçmiş yılın bir özetini sunup 2010 
yılında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında 
bilgi vereceğiz.

Dergimiz için geçen yılın en önemli olayı, Mayıs 
1989’da yayın hayatına başlayan ve birçok meslektaşı-
mızın katkılarıyla bugünlere gelen Endüstri Mühendisliği 
dergisinin 20. cildinin yayımlanmasıdır. Bundan büyük bir 
kıvanç ve gurur duymaktayız. Bu sürekliliğin sağlanma-
sında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ayrıca, 20 
ciltlik yayına ilişkin kapsamlı bir dizin ve değerlendirme 
çalışmasının başladığını ve çalışmaların önümüzdeki dö-
nemde yayımlanmasının planlandığını belirtmek isteriz.

20. ciltte yayımlanan makalelere kısaca değinecek 
olursak: birinci, ikinci ve dördüncü sayılarda sırasıyla 
üç, dört ve iki olmak üzere toplam dokuz özgün ma-
kaleye, ayrıca dördüncü sayıda iki davetli makaleye yer 
verilmiştir. Üçüncü sayı ise her yıl olduğu gibi Yöneylem 
Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi 
kapsamında gerçekleştirilen YA/EM Öğrenci Bildirileri 
Yarışması’nda dereceye giren çalışmalara ayrılmıştır. Bu 
yarışmada ilk üç dereceyi alan toplam dört bildiriye üçün-
cü sayıda yer verilmiştir.  Böylece, 2008 yılından beri de-
vam eden, her sayıda yayımlanan makale sayısını (özgün 
ve davetli yazılarla)  artırma çabaları meyvesini vermiş ve 
2009 yılında 15/4’le bu sayı yaklaşık dört yazıya ulaşmıştır. 
Sonuç itibarıyla, 2009 yılında bir sayı “Altı Sigma - Yalın 
Özel Sayısı”na, iki sayı ise “YA/EM 2008 Özel Sayısı”na 
ayrılmıştır. YA/EM 2008 Özel Sayısı kapsamında dergi-
mize gönderilen yazıların değerlendirme süreci büyük 
ölçüde tamamlanmış, kalan yazıların 2010 yılı içerisinde 
iki bölüm halinde yayımlanması planlanmıştır.

2009 yılında 20. ciltte hayata geçirdiğimiz bir yenilik, 
birinci ve ikinci sayılarımızda yer alan doktora tez özetle-
ridir. Endüstri mühendisliği programında veya başka bir 
disiplinden olup endüstri mühendisliği alanında doktora 
derecelerini yeni almış genç araştırmacıların, doktora 
tezi kapsamında yaptıkları çalışmaları sizlere duyurmayı 
amaçlayan bu proje ile geçtiğimiz yıl dört doktora tez 
özeti yayımlanmıştır. 

Değerlendirme yazısına 2010 yılı için planladıklarımızı 
özetleyerek devam edelim. Öncelikle, konuk editör-
lüğünü İhsan Sabuncuoğlu’nun üstlendiği YA/EM 2009 
özel sayısını en kısa zamanda yayımlamayı hedefliyoruz. 
Ayrıca, 30 Haziran-2 Temmuz 2010 tarihlerinde Sabancı 
Üniversitesinde gerçekleştirilecek 30. Yöneylem Araş-
tırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi kapsa-
mında, Gündüz Ulusoy ve Güvenç Şahin editörlüğünde, 
yayımlanması planlanan YA/EM 2010 özel sayısının hazır-
lıklarına da başladık. 2010 yılı içerisinde değerlendirme 
süreci devam eden bir diğer özel sayı ise “2009 Üretim 
Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS) Özel Sayısı”dır. Bu 
özel sayının konuk editörü Nihat Yüzügüllü’dür. Sizlerin 
de oldukça ilgi gösterdiği YA/EM, ÜAS ve benzeri özel 
sayıları her yıl yayımlamaya gayret edeceğiz.

Yazı değerlendirme süreçlerini daha iyi ve etkin 
bir şekilde gerçekleştirebilmek için internet tabanlı bir 
elektronik makale yönetim sisteminin devreye girdiğini 
sizlerle paylaşmak isteriz. Bu sistem, makalelerin baş-
vuru, değerlendirme ve takip süreçlerini kolaylaştırıp 
hızlandıracaktır. Dergimize yazıları ile katkıda bulunmak 
isteyen okurlarımız artık yazılarını http://omys.mmo.org.
tr/endustri adresinden ulaşacakları bu sistemi kullanarak 
göndermelidirler. Sistemin kullanımı ile ilgili sorularınızı 
veya yaşanan herhangi bir teknik aksaklığı yayın kurulu 
sekreteri Şehnaz Kaplan Karaca’ya (312) 425 21 41 / 
1722 numaralı telefondan veya endustri.dergi@mmo.
org.tr e-posta adresinden ulaşarak iletebilirsiniz.

Tablo 1’de dergimizin 2005-2009 yılları arasındaki yazı 
akışı sunulmuştur. Tabloda yer alan “Davetli Makale”ler, 
daha önce değindiğimiz üzere YA/EM kongrelerinde ger-
çekleştirilen “Öğrenci Bildirileri Yarışması”nda dereceye 
girmiş ve bir seçici kurul ile proje danışmanlarının değer-
lendirmesinden geçerek yayımlanmaya değer bulunmuş 
yazılardır. 29 özgün çalışmanın sunulduğu 2009 yılı, 48 
çalışmayla, önceki yıllara göre büyük bir artışın gerçek-
leştiği 2008 yılının gerisinde kalmıştır. Önceki yıllardan 
farklı olarak “Öğrenci Bildirileri Yarışması” kapsamında 
dört davetli çalışmanın yayımlanması ve altı doktora tez 
özeti bu düşüşü bir nebze hafifletmiştir. Bir özeleştiri 
yapacak olursak, 2008 yılında dergimize sunulan makale 



3

sayısındaki önemli artışa biraz hazırlıksız  yakalanmamız 
nedeniyle değerlendirme süreleri arzu ettiğimiz seviye-
de gerçekleşmemiştir.  Bu konuda, elektronik makale 
yönetim sisteminin önümüzdeki dönemde bize önemli 
ölçüde yardımcı olacağını düşünmekteyiz.

Tablo 1.  2005-2009 Yılları Arasında Yazı Akışı

2005 2006 2007 2008 2009

Normal Makale 8 21 21 13 10

Özel Sayılar    35 19

YA/EM    28 9

6 Sigma-Yalın    7  

ÜAS     10

Davetli Makale 2 3 3 3 4

Doktora Tez Özeti     6

Toplam 10 24 24 51 39

EM dergisine değerlendirmeleriyle katkıda bulunan 
hakemler ile ilgili sayılar Tablo 2’de verilmiştir. 50 hake-
min yazılarımızı değerlendirdiği 2009 yılında, hakemlerin 
26 farklı üniversiteye dağılmış olması bizi sevindirmiştir. 
Bu vesileyle hakemlerimize değerli katkılarından dolayı 
tekrar teşekkür eder, önümüzdeki dönemde çok daha 
yaygın bir dağılıma ulaşmayı ümit ederiz.

Tablo 2.  2005-2009 Yılları Arasında Yazıları İnceleyen 

Hakemlerin Sayısı

 2005 2006 2007 2008 2009

Hakem Sayısı 8 20 19 56 50

Tablo 3, yıllık kabul-ret oranlarını göstermektedir. 
Son 5 yılın ortalama kabul (ret) edilme oranı %34 
(%66)’dür.

Tablo 3. 2005-2009 Yılları Arasında Değerlendirme 

Sonuçları

Değerlendirme yazısını tamamlamadan önce dikkati-
nizi çekmek istediğimiz bir diğer önemli husus ise güncel-
lemeyi planladığımız yayın politikamızdır. Dergimizin web 
sitesinde (http://www.mmo.org.tr/endustri) yeni yayın 
politikasının ilk taslağını bulabilirsiniz. Okuyucularımızın, 
bu taslak hakkındaki her türlü katkı, görüş ve önerilerini 
bekliyoruz. Ayrıca web sitemizde dergimizin güncellenen 
yazı kurallarına da erişebilirsiniz. 

Son olarak, makalelerin dergiye ulaşmasından, yayım-
lanmasına kadar geçen süreçte sekreterlik, redaksiyon, 
dizgi vb. tüm teknik işleri yürüten arkadaşlarımıza 2009 
yılındaki katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Değerli okurlarımız, dergiyle ilgili eleştirilerini, öneri 
ve düşüncelerinizi lütfen bize yazın. İyi okumalar!

Saygılarımızla,

 EM Dergisi Yayın Kurulu
 Mart 2010

  

 2005 2006 2007 2008 2009

Yazı Sayıları 

Kabul edilen 3 7 7 15 2

Reddedilen 5 14 14 27 7

Sonucu kesinleşmeyen    6 20

Toplam 8 21 21 48 29

Oranlar (%) 

Kabul oranı 37.5 33.3 33.3 35.7 -

Ret oranı 62.5 66.7 66.7 64.3 -


