Endüstri Mühendisliği Dergisi 2007: Bir Değerlendirme
Değerli okurlarımız, bundan böyle her yeni cildin
birinci sayısında, geçmiş yılın değerlendirmesini yapan
kısa bir yazıyı yayımlamaya karar verdik. Bu yılın yazısı
kısmen eski yayın kurulu üyemiz M. Selim Aktürk’ün
geçen yıl kaleme aldığı ve dergide yayımlanan veda
yazısının (Bknz. Endüstri Mühendisliği Dergisi 18. cilt 1.
sayı, s.2-5) devamı niteliğinde olacak. Temel amacımız
ise, bir önceki yılın yazı akışı, yazıların değerlendirme
süreci ve yeni başlayan/sona ermiş projelerin durumuyla
ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak.

Tablo 1’deki “davetli” yazılar, her yıl düzenlenen
Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/
EM) kongrelerinde gerçekleştirilen “Öğrenci Bildirileri
Yarışması"nda dereceye girmiş ve yayınlanmaya
değer bulunmuş yazılardır. Bu makaleler öğrencilerin
danışmanları ile birlikte hazırlanmakta ve sadece yayın
kurulunun değerlendirmesinden geçirilmektedir. Bunun
dışındaki tüm gelen yazılar ise bilindiği gibi hakemlik
sürecinden geçmektedir. Tablo 2’de son beş yılda EM
dergisine ulaşan yazıları inceleyen hakemlerin sayıları
verilmiştir. Söz konusu dönem içinde gerek akademik
gerekse iş dünyasından saygın 90 meslektaşımız
hakemlik yapmıştır. Bu fırsattan yararlanıp, katkılarından
ve özverili çabalarından dolayı EM dergisi hakemlerine
teşekkür ederiz. Dergide yayımlanan yazıların doğru,
nitelikli, rahat okunur ve daha ilginç olmasında onların
payı gerçekten çok büyük.

Öncelikle, geçen yıl dergi yayın kurulundaki
görevlerini tamamlayan M. Selim Aktürk ve Kenan
Turhan’ın yerlerine, Mayıs 2007 itibarıyla Özgür
Özpeynirci’nin, Şubat 2008 itibarıyla Bora Kat’ın yeni
üyeler olarak aramıza katıldığını duyurmak isteriz. Tüm
bu arkadaşlarımıza başarılar dileriz.
Son beş yılın EM dergisi ile ilgili yazı akışı bilgileri
Tablo 1’de verilmiştir. Görüldüğü gibi 2007 yılında
dergiye 24 yazı gelmiş ve bu sayı bir önceki yılın yazı
sayısıyla aynıdır. Son beş yılın gelen yazı ortalaması
ise yıllık 18,6’ya erişmiştir. 2007’de çıkan 18. cildin
birinci ve ikinci sayılarında birer, üçüncü sayısında
üç ve dördüncü sayısında iki makale yayımlanmıştır.
Değerlendirme politikaları ve yazı akışı özelliklerinde
belirgin bir değişiklik olmayacağı varsayımıyla, bir yıl
içinde her sayıda yayımlanan makale sayısının minimum
iki olması için (davetli yazılar dışında) yaklaşık 20,
bu sayının üçe çıkarılması için ise yaklaşık 30 yazının
dergiye gönderilmesi gereklidir. Bu artışın siz değerli

Tablo 2. 2003-2007 yılları arasında yazıları inceleyen
hakemlerin sayısı

Hakem
Sayıları

Yıllar
2004

2005

2006

2007

21

12

8

21

21

Davetli

-

2

2

3

3

Toplam

21

14

10

24

24

21

22

8

2006

2007

20

19

gücü oluşturacağına ve dergiye gelen iyi yazı sayısını
artıracağına inanıyoruz. Bununla ilgili olarak, son
beş yılda dergiye gelen yazıların yayın kurulu üyeleri
ve hakemlerce yapılan değerlendirme sonuçlarını ve
sürelerini gösteren özet bilgiler hazırladık. İlk olarak,
Tablo 3’te değerlendirme sonuçları özetlenmiştir.

Tablo 1. 2003-2007 yılları arasındaki yazı akışı ve türü

2003

2004

Bir derginin nitelikli ve güvenilir yayınını
sürdürebilmesinin en önemli koşullarından biri de
iyi yazı akışının kesintisiz olarak sürmesidir. Biz
seçici olmakla birlikte, kaliteden ödün vermeden
gerçekleştirilebilen “kısa sürede değerlendirme – hızlı
yayımlama” anlayışının, iyi yazılar için bir çekim

okurlarımızın katkılarıyla yakalanmasını ve sürmesini
dileriz.

Yazı
Sayıları
Gelen

2003

Yıllar
2005

Söz konusu dönem içinde dergiye gelen toplam
yazı sayısı üzerinden (davetli yazılar hariç) yapılan bir
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Tablo 3. 2003-2007 yılları arasında gelen yazıların değerlendirme sonuçları
Yıllar
2003

2004

2005

2006

2007

Kabul edilen

11

2

3

6

4

Reddedilen

10

10

5

11

13

-

-

-

4

4

21

12

8

21

21

Kabul oranı

52,4

16,7

37,5

35,3

23,5

Red oranı

47,6

83,3

62,5

64,7

76,5

Yazı Sayıları

Sonucu kesinleşmeyen
Toplam
Oranlar

Ayrıca, derginin bu sayısında yer alan duyurulardan

hesapla, dergide yayımlamaya uygun bulunan yazıların
oranının % 35 (ya da uygun bulunmayan yazıların
oranının % 65) olarak gerçekleştiği belirlenmiştir.
% 35’lik yıllık ortalamanın 2007’de daha düşük
görünmesinde, yıl içinde elimize ulaşan 4 yazının
değerlendirme süreçlerinin hâlen devam etmesinin payı
olduğunu ve süreç tamamlandığında bu ortalamanın
biraz daha yükseleceğini bekliyoruz. Ancak, benzer bir
tespiti 2006 yılı için yapmak olanaksızdır.

görülebileceği gibi 2009 yılında yayımlanmak üzere
iki özel sayı daha planlanmıştır. Birincisi, 30 Haziran
– 2 Temmuz 2008 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirilecek 28.Yöneylem Araştırması ve Endüstri
Mühendisliği Ulusal Kongresi için E. Ertuğrul Karsak’ın
(Galatasaray Üniversitesi, İstanbul) konuk editörlüğünde
hazırlanacak YA/EM 2008 özel sayısı. İkincisi de Gülser
Köksal’ın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)
konuk editörlüğünde hazırlanacak Altı Sigma – Yalın
özel sayısı. Umarız bu özel sayı projeleri ilginizi
çeker.

Değerlendirme süreciyle ilgili olarak vereceğimiz
haberi ise sona sakladık: geçen yıl verilerine göre EM
dergisinde bir yazının değerlendirilmesi yaklaşık 18
hafta (4,3 ay) sürmüştür. Bu oldukça parlak bir sonuç
olarak nitelendirilebilir. Toplam sürenin yaklaşık 11
haftası (2,6 ay) hakemlerde geçen süredir. Bu kadar kısa
sürede katkılarını sağlayan hakemlerimizi de kutlar ve
tekrar teşekkür ederiz.

Sonlandırmadan önce, makalelerin dergiye
ulaşmasından, yayımlanmasına kadar geçen süreçte
sekreterlik, redaksiyon, dizgi vb. tüm teknik işleri
yürüten Oda çalışanlarına 2007 yılındaki katkılarından
dolayı teşekkür ederiz.

Son olarak, geçmiş yıllarda sınırlı bir şekilde
gerçekleştirilmiş özel sayı projelerinin, bundan böyle
daha sık tekrarlamayı düşündüğümüzden söz edelim.
Örneğin, bu amaçla, geçen yıl 15-17 Kasım 2007
tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 7. Üretim
Araştırmaları Sempozyumu için Serpil Erol’un (Gazi
Üniversitesi, Ankara) konuk editörlüğünü üstlendiği bir
özel sayı planladık. Özel sayının planlandığı gibi, 2008
yılı içinde yayımlanabileceğini düşünüyoruz.

Değerli okurlarımız, özel sayı önerilerinizi, dergiyle
ilgili eleştirilerinizi ve düşüncelerinizi lütfen bize yazın.
İyi okumalar!
Saygılarımızla,
Endüstri Mühendisliği Dergisi
Yayın Kurulu
Nisan 2008
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