
Cilt: 57
Sayı: 672Mühendis ve Makina 63

Dergimize bakış

Cilt: 57 
Sayı: 672 Mühendis ve Makina 62

Mühendis ve Makina, toplumun, 
ülke sanayisinin, Odamıza üye 

meslek disiplinlerinin ve meslektaşla-
rımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
tarafından 1957'den bugüne değin ya-
yınlanmaktadır.

30.000 baskı sayısı ve aylık periyo-
duyla ülkemizin konusunda önde ge-
len dergilerinden biri olan Mühendis 
ve Makina, yeni teknolojileri, bilimsel 
araştırma ve inceleme konularını ve 
mühendisliğe ilişkin birikimleri sayfa-
larına taşıyarak Oda üyelerine ve ilgili 
kesimlere bu birikimlerini ulaştırma 
çabasındadır. Dergimizde üniversiteler 
ile bilim ve araştırma kurumlarından 
gelen yazıların yanı sıra, sanayiden ve 
tasarım bürolarından gelen uygulamaya 
yönelik yazılara da yer verilmektedir.

2016 yılının bu ilk sayısında 2015 yı-
lında dergimize gelen yazılara ilişkin 
genel bir durum değerlendirmesi yap-
mayı, yayımlanan 12 sayıyı göz önün-
de bulundurarak dergimizin gelişimini 
irdelemeyi, hedeflerimiz doğrultusunda 
yapabildiklerimizi ve yapamadıkları-
mızı ortaya koymayı amaçlıyoruz.

Dergimiz Ocak 2009'dan itibaren 
EBSCO veri tabanına alınmıştır. 
EBSCO tarafından üretilen online 
tam metin veritabanları, 120'den fazla 
ülkede kullanılmakta olup, bu veri 
tabanı sayesinde dergimizin dünya 
genelinde daha geniş bir kitleye ulaşması 
ve tanınması sağlanmaktadır. Ayrıca 
Dergimiz, TÜBİTAK ULAKBİM Cahit 
Arf Bilgi Merkezi veritabanında da yer 
almaktadır.

Dergimize 2015 yılında toplam 108 
yazı gelmiştir. Bunların 24’ünü sanayi 
kuruluşlarından, 5’i kamu kurum ve 
kuruluşlarından ve 48’ini üniversiteler-

den gelen makaleler ile 31’ini konusu-
na özel köşe niteliğinde değerlendirilen 
yazılar oluşturmaktadır. 

2015 yılında Dergimize gelen yazı sayı-
sı 2014 yılı ile paralellik göstermekte-
dir. 2011 yılında ağırlık verdiğimiz bir 
uygulama olan uluslararası dergilerde 
yayımlanmış teknik yazılar ve mesleği-
mizle ilgili raporların çevirilerine 2012, 
2013, 2014, 2015 yıllarında da devam 
ederek meslektaşlarımız ve okurlarımı-
za güncel gelişmeleri kendi dilimizde 
takip etme olanağını sağlamış olduk. 
Bu kapsamda, farklı başlıklar altında 

toplam 4 yazı dilimize çevrilerek ya-
yımlanmıştır.

2015 yılında yayın programına aldı-
ğımız 2 özel sayımız yayımlanmıştır. 
Bunlar:  Hidrolik Pnömatik (Mart 2015 
– 662. Sayı) ve Jeotermal Enerji (Mayıs 
2015 – 664. Sayı).

MAKALELER
Mühendis ve Makina Dergisine 2015 
yılında 77 makale gelmiştir. Gelen ma-
kalelerin yazarlarının çalıştığı kurum ve 
kuruluşlara bakıldığında, yüzde 62'lik 
payı üniversiteler, yüzde 7'lik payı 
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2015 Yılında Yayımlanan Makale Sayıları  Grafik 1. Yıllara Göre mühendis ve Makina Dergisine Gelen Yazı Sayıları
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kamu kurum ve kuruluşlar, yüzde 31'lik 
payı sanayi ve özel sektör oluşturmak-
tadır. 2015 yılında sanayi kuruluşları ile 
üniversite ortaklığında yazılan makale 
sayısında da artış görülmüştür. Bu du-
rum, meslek odası – üniversite – sanayi 
ilişkisinin güçlendirilmesi açısından ol-
dukça önemlidir.

Dergimize gelen makaleler nitelikleri 
bakımından özgün, çeviri ve derleme 
olmak üzere üç kategoride değerlendiril-
mektedir. 2015 yılında 53 özgün, 24 der-
leme makale dergimize gönderilmiştir.

Makalelerin hakemler tarafından de-
ğerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan 
kabul ve red oranına baktığımızda, 
yüzde 53 kabul (41 makale), yüzde 
38 red (29 makale) oranı görülmek-
tedir. 7 makalenin hakem değerlen-
dirme süreçleri devam etmektedir.

Makalelerin gönderimi ve hakem 
tarafından değerlendirilmesi süreç-
lerinde olası zaman kayıplarını ve 
maliyetleri azaltacak bir yöntem olan 
Online Makale Yönetim Sistemine 
(OMYS) 2010 yılında geçilmiştir. 
Makalelerin http://omys.mmo.org.tr/
muhendismakina/ adresinde yer alan 
OMYS’ye kayıt yapılarak gönderil-
mesi, süreçlerin takibini kolaylaş-
tırmış, yazar-editör ve editör-hakem 
arasında makale ve ileti gönderimini 
hızlandırarak kabul edilen makalele-
rin güncelliğini yitirmeden yayım-
lanması sağlanmıştır.

DİĞER YAZILAR
Mühendis ve Makina Dergisi'nde 
makaleler dışında konusuna özel kö-
şeler, çeviri yazılar, tanıtım yazıları, 
basın açıklamaları, etkinlik ve haber 
bölümleri ile eğitim ve etkinlik du-
yuruları yer almaktadır.

Konusuna Özel Köşeler
Araştırma, teknik, enerji, imalat, oto-
motiv, iş güvenliği, havacılık, enerji 
verimliliği, yenilenebilir enerji, de-
ğerlendirme, tanıtım ana başlıkların-
da dergimiz yayın kapsamına giren 
yazılardan oluşmuştur. 2015 yılında 
konusuna özel 31 köşe yazısı gelmiş, 
bunlardan 27’si yayımlanmıştır.

Çeviri, Haber ve Tanıtımlar
2015 yılında, çeşitli başlıklarında 4 
çeviri yazı yayımlanmıştır. Teknolo-
ji dünyası bölümünde, yeni gelişen 
teknolojileri anlatan yazılara ve yurt 
dışında yayınlanan dergilerde yer 
alan teknolojik ve bilimsel gelişme-
lere ilişkin yazıların çevirilerine yer 
verilmektedir.

Basın açıklaması, Etkinlik ve Haber 
bölümlerinde, mesleğimizle ilgili ül-
kemizde ve dünyada yaşanan gelişme-
leri, TMMOB ve MMO etkinliklerini 
ve basın açıklamalarını haberleştirdik.

Dergimizde ayrıca aylık olarak Meslek 
İçi Eğitim Merkezi kurs programlarına 
ve Odamızca düzenlenen etkinliklerin 
ve yeni yayınlanan kitapların duyurula-
rına yer verdik.

Yeni ürün bölümünde, mesleğimiz ve ça-
lışma alanlarımızla ilgili firmalardan ge-
len ürün tanıtımlarını sizlerle paylaştık.

SONUÇ
Dergimiz, tercih eden üyelerimize pos-
ta ile ulaştırılırken www.mmo.org.tr/
muhendismakina adresinden de ihtiyacı 
olan herkesin erişimine sunulmaktadır. 
Daha etkin bir web sayfası için çalışma-
larımız sürmektedir.

Geçmişte olduğu gibi bugün de bizlere 
destek olan tüm kişi, kurum ve kuru-
luşlara, hakemlerimize, yazarlarımıza, 
yayın kurulumuza, yayın danışma kuru-
lumuza ve yayın çalışanlarına özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
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Grafik 3. Yazarlarının Çalıştığı Alanlara Göre Gelen 
Makale Oranları

Grafik 4. Türlerine Göre Gelen Makale Oranları
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Grafik 5. Değerlendirme Durumlarına Göre Makale
Oranları


