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Yanlış dergiye göndermenin olası sonuçları 
nelerdir? 

• Üç kötü sonuç
– Çalışmanızın dergiye uygun olmaması nedeniyle 

çok hızlı, hızlı ya da birkaç haftalık süreç 
sonrasındaki reddi 

– Dergi ve makale arasındaki ilgi ilişkisi sınırdaysa 
metninizin kıt ya da haksız değerlendirme ile 
karşılaşması

– Yazınız kabul edilse de, meslektaşlarınızın çok sık 
okumayacağı bir dergide yayınlanacağı için basım 
sonrası yeterli ilgiyi görmemesi



Dergi Seçerken 

• Bilimsel makale hangi amaçla yazılmıştır? 

– Akademik 

– Özgeçmişe katkı

– Bilginin paylaşılması

– İyi kalitede yayın



Uluslararası Dergilerde Yayınlanan 
Makalelerden Beklenen Genel Özellikler 

• Çalışmanın yapılma gerekçesi nedir? 

• Çalışmanın yapıldığı alanda hangi boşluk 
doldurulmaya çalışılmıştır?

• Çalışmanın yapıldığı alanda, daha önce yapılan 
çalışmaların içinde bu çalışmanın yeri nedir? 

• Çalışma evrensel bilime bir katkı sağlamış 
mıdır? 

• Çalışmada kullanılan metodolojinin 
uluslararası geçerliliği var mıdır?



Uluslararası Dergilerde Yayınlanan 
Makalelerden Beklenen Genel Özellikler 

• Çalışmada hangi sonuçlar bulunmuştur? Bu sonuçlar ne 
anlam taşımaktadır ve ne gibi bir önemi olabilir? 

• Bulunan sonuçların daha önce yapılmış benzer 
çalışmalardan elde edilen sonuçlarla benzerlik veya 
farklılıkları var mıdır? Varsa nelerdir ve bunların 
muhtemel nedenleri ne/neler olabilir? 

• Kaynaklarda verilen literatür uluslararası düzeyde 
midir? Dünyanın herhangi bir yerindeki bir okuyucu bu 
literatüre kolaylıkla ulaşabilecek midir? 

• Çalışmanın dil kalitesi nasıldır? Çalışma profesyonel bir 
dille yazılmış mıdır? 



Makale yayınlama sürecinde 
yazınızın türü dergi seçiminde 

önemlidir



Dergi

• Konu (Özel bir alanamı ait? )
• Yoksa geniş bir alanda her konuda makale kabul eden 

bir dergi mi?
• Derginin okuyucu kitlesi (uluslararası, ulusal, bölgesel, 

yerel) ?
• Derginin etki faktörü?
• Derginin yayımlanma sıklığı ve bir yılda kaç makale 

yayımladığı?
• Dergiye makale gönderildiğinde ne kadar sürede geri 

bildirim verildiği ile kabul kararının ne kadar sürede 
verildiği (submit, revised, accepted dates)? 



Dergi

• Dergilerin kabul ve red oranları? 

– Bazı dergiler çok yüksek red oranı ile çalışırlar

• Çok kişiye ulaşılmak isteniyorsa derginin açık 
erişime izin verip vermediği?

– Sınırlı erişim sınırlı etki demektir



Dergi

• Okunulurluk oranı yüksek dergilere doğal 
olarak yayınlanma talebi ile gönderilen makale 
sayıları da yüksek olacak ve bu durum o 
dergilerin danışmanlarını oldukça güçlü bir 
pozisyona sokacaktır. 

• Danışmanlar derginin yayın politikasında ve 
bilimsel içeriğinde yaşamsal önem 
kazanacaklardır. 



Dergi Seçimi

• Olgu Sunumu

– Bazı dergiler olgu sunumlarını hiçbir şekilde kabul 
etmemektedir. 

• Bazı dergiler ağırlıklı olarak laboratuvar konulu 
araştırmaları 

• Bazı dergiler yalnızca klinik araştırmaları 

• Bazı dergiler ise yalnızca derleme 
yayınlamaktadır. 



Dergi Seçimi

• Pubmed ya da Web of Science’da benzer 
makalelerin hangi dergilerde yayınlandı

• Kaynaklarda kullanıdığınız dergiler 



Açık erişim gerekliliği/yayınlanma sürecinde 
ücret istenirse karşılanma olasılığı var mı? 

• Bazı uluslararası projelerde projenin yayına 
dönüşümünde mutlaka internetten parasız/ 
açık erişimli bir dergide yayınlanma 
zorunluluğu getirilmektedir. 

• Makaleye ulaşımın kolaylığı

• Atıf alma olasılığının arttırılması
– Aynı dergide yayınlanan açık erişimli makalelerin 

açık erişimli olmayanlara göre atıf alma olasılıkları 
daha yüksektir.



Dergileri Nereden Bulabilirim?

• Bibliometrik veriler, yayınlanan materyalin etki ve prestiji yönlerinden 
ölçütüdür. 

• Makale, yazar, enstitü ve dergi bazında olabilir. 

• Veri tabanları ve indeksler arasında
– Current contents
– ISI Web of Knowledge
– ISI Web of Science
– MEDLINE
– PubMed Central
– EMBASE
– Scopus
– Scirus
– EBSCO
– Google Scholar



Bilimsel Dizinler

• Bilimsel dergilerin sıralaması araştırmacı, 
enstitüler, bölümler ve dergiler için önemlidir.  

• Atıflar, bilimsel çalışmanın etkisini 
değerlendirmek açısından önemli bir kriterdir. 

• Atıflarla ilgili analiz verebilen 
veritabanları/kuruluşlar arasında Web of 
science, Scopus, Google scholar, AGRIS, Index 
Copernicus, BIOSIS sayılabilmektedir.



Bilimsel Dizinler

• Etki değeri (Impact factor), h-indeks, SCImago
Journal Rank, SNIP/Eigenfactor, Usage dergi 
karşılaştırmalarında kullanılan metrik 
değerlerdir. 

• Institute of Scientific Information (ISI) 
tarafından her yıl yenilenen bu değer dergiler 
hakkında oldukça önemli bir değerlendirme 
kaynağıdır.



Etki Değeri

• Etki değeri, aynı konudaki dergilerin 
karşılaştırılmaları için iyi bir kriterdir.

• 2 yıl önceki çalışmalara yapılan atıfları içermesi 
nedeni ile yetersiz kabul edilmektedir.

• 5-yıl Etki değeri, bu amaçla daha avantajlı 
görülmektedir. 



Etki Değeri

• Eigen factor
– Journal Citation Report tarafından verilen bir ölçüt olup, 

derginin aldığı atıfların (5 yıl öncesine kadar olan yayınların) yanı 
sıra alınan atıfların sıralamada yüksek kalitedeki dergilerden 
gelişini de önceleyen bir hesaplama ile bulunmaktadır. 

• SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
– Derginin her bir makale için ‘ham etki değerinin’ ‘etki potansiyel’ 

değerine bölünmesi ile bulunur ve farklı alanlardaki dergiler 
arasında karşılaştırma imkanı verir.

• SCImago Journal Rank (SJR)
– Yine daha yüksek kalitedeki dergiden alınan atıfların dergiye 

daha çok prestij kazandıracağını belirleyen bir sıralama 
yapmaktadır



2018 



h-indeks 
(2005 yılında J. E. Hirsch)

• h-indeks, n sayıdaki yayının her birinin aldığı atıfın
en az n kadar olmasıdır.

• Enstitü, yazar yada dergi için hesaplanabilmektedir. 



h-indeks



W-indeks (WU-indeks)

• W-indeks yazarın en az her biri 10w atıf 
aldığını gösteren bir değerlendirmedir. 

• Diğer bir açıklama ile w-indeksi 24 olan yazarın 
her biri en az 240 atıf almış olan yayın sayısını 
vermektedir. 



G-indeks

• Daha yüksek oranda atıf alan yayınları 
açıklayabilmek için g-indeks kullanılabilir. 

• g- indeks toplam atıfları en yüksekten 
başlayarak toplamda g2 olan yayın sayısını 
vermektedir.



SciELO Citation Index

• Şirket, 20 Ekim 2013’de, bölgesel indeks başlatma kararı 
alındı

• İlerde WOS’un bir bileşeni olacak SciELO Citation Index
(Scientific Electronic Library Online) başladı.

• Web of Knowledge kapsamında olan 350 dergiyi kapsama,
• 4 milyondan fazla atıf yapılan kaynak,
• Açık erişim olan dergilere link verme,
• Haftalık güncelleme,
• Bölgesel Dil Arayüzüyle kolay tarama imkanları sunma.

• <http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/scielo/>.



Usage

• Usage, derginin değerini belirlemede bir başka 
ölçüt olup bir makalenin indirilmesi veya 
incelenmesinin sayaç tarafından belirlenmesi 
esasına dayanır. 

• Journal Usage Factor, online olan bir derginin 
içeriklerinin ortalama kullanımları ile ilgili bilgi 
vermektedir ve hızla devreye girmesi, çok sayıda 
dergi içermesi nedeni ile ‘Etki değeri’nden daha 
avantajlıdır. 

• Yaklaşık 15.000 online dergi COUNTER uyumlu 
usage verisi kullanmaktadır.



http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-
bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D




http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/

http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/


WOS
• WOS Bilimsel Dergiler, Yayın ve Atıf Sayıları



WOS

• WOS Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler, Yayın 
ve Atıf Sayıları (Ekim 2015) [PDF] seda sunu 
hazırlık\WoS-Ekim2015.pdf

• Thomson Reuters Journal Citation Reports
(JCR) Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler

– Thomson Reuters WoS Dergi Değerlendirme ve 
Seçim Süreci Hakkında Bilgi Notu

– Thomson Reuters Journal Selection Process

http://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2015/09/wos_turkce_dergiler_haziran_2014.pdf
seda sunu hazırlık/WoS-Ekim2015.pdf
http://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2015/09/dergi_basvuru_sureci.pdf
http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/


Açık Erişimli Dergiler

Open Access



Açık Erişim Dergiler
Open Access 

• Makalelerin herkes tarafından ücretsiz erişilebildiği 
hakemli dergilerdir. 

• Çoğu durumda basılı olarak da yayınlanmışlardır. 
• Bir üniversite bölümü tarafından veya büyük miktarda 

bir mali destek ile yayınlanan bazıları yazar ve sayfa 
başına ücret talep etmektedir. 

• Makale başına ücret talep eden kimileri, 
kütüphanelerin abonelik yolu ile dergi içeriğine ulaştığı 
geleneksel modeli benimsemektedirler. 

• Bu ücret yazar(lar) tarafından ödenebilir ancak çoğu 
zaman yazar(lar) bir araştırma bursu veya kurumsal 
finansman ile desteklenir. 



• Makale başına 330 pound

• Plos ise 1500 dolar (yaklaşık 800 pound) 
istemektedir. 

• 2003’te JISC BioMed Central ile yaptığı bir 
anlaşma ile Britanya kurumları adına 90’ın 
üzerinde biomedikal dergide yazar ücretlerinin 
alınmaması için anlaşma yaptı.



Hybrid Dergiler

• Açık Erişim’in diğer bir formatı “hybrid” 
dergilerde bulunur. 

– Bunlar yazar yayını için bedel ödemeyi kabul ettiği 
sürece bir makaleyi ücretsiz olarak herkese online 
erişimin sağlandığı yayınlar. 

• Hybrid dergilere bir örnek olarak bir makaleye 
$1000 karşılığında Açık Erişim sağlayan 
Proceeding of the National Academy of 
Sciences verilebilir.



Niçin Açık Erişimli Dergilerde Yayın 
Yapalım?

• Atıf sayısını arttırmak
– Kişisel arşivleme yapılan araştırma makalelerinin, 

arşivlenmeyenlere oranla daha çok atıf aldığı 
konusunda kanıtlar gittikçe çoğalmaktadır. Çoğu konu 
alanında atıf oranlarında en az iki kat artış var.

• Araştırma Döngüsü
– Çalışmanın yayınlandığı, okunduğu, atıf aldığı ve 

böylelikle diğer araştırmacıların çalışmalarını 
yönlendirdiği araştırma döngüsü genişliyor ve 
hızlanıyor.

• Araştırmalar için diğer makalelere ulaşım 
kolaylığı 



https://doaj.org/

Sadece açık erişime izin veren dergileri kapsayan ve bu konuda titizlik gösteren İsveç’ten
Lund Üniversitesi’nin öncülük ettiği bir rehberdir. Kalite kontrolü sağlayan ve açık erişime 
izin veren dergilerin yer aldığı bir dizindir.

https://doaj.org/


http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-
journals

http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals


Altın Açık Erişim

• Tamamen açık erişimler, yazarda ve okuyucuda para 
ödemez

• Yazar-tarafı paralı model; okuyucuya ücretsiz hibrid dergiler

• Aboneliğe bağlı dergilerde bazı makalelere ücretsiz erişim

• Bilimsel yayinlarin kabulunden sonra, bilimsel yayinlara
hemen ve kalici olarak erisebilinir. 



Yeşil Açık Erişim

• Abonelik sistemine bağlı olarak yazara ve 
okuyucuya açık erişim

• Ticari kar var

• Makale erişime açık ama bedel ödenir



Açık Erişimli Arşiv

• Abonelik sistemine bağlı dergilerdir 

• Belirli bir ambargo süresi sonrası (6ay-1yıl) 
makaleler ücretsiz erişime açılır 

• Gecikmeli erişim 

• Abone olan okuyucular abone olmayanları 
sübvanse ederler-destek verirler



Ulrich rehberine göre Dünya’da 93.000 aktif dergi mevcuttur ve bunların 54.358’i
hakemlidir. Bunlar içersinde açık erişimli dergi sayısı 11.000’i aşmaktadır ve bunların

da 6.798’i hakemli dergilerdir. Tüm dergiler içinde açık erişimli olanların oranı % 11,8’dir. 
LCwebinar’2012 verilerine göre ‘altın yoldaki’ açık erişim dergilerin oranı %7 olarak 

bildirilmektedir



Açık Erişimli Dergilerin Oranları



http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/contains-open-access

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all/contains-open-access


http://www.elsevier.com/about/open-science/open-
access/open-access-journals

http://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals


Karaliste

4000 DERGİ: Denver’daki Colorado 
Üniversitesindeki araştırmacı kütüphaneci 
Jeffrey Beall, “yağmacı açık erişimli dergiler” 
adını verdiği bir kara liste oluşturmuş. 2010 
yılında listesinde 20 yayımcı varken, 
günümüzde 300’den fazla yayımcı var. 
Tahminine göre bugün 4 bin kadar yağmacı 
dergi mevcut, bu sayı açık erişimli dergilerin 
yüzde 25’ini oluşturuyor. Bu dergilerin 
yaptığını “kolay para, az iş, başlangıç için 
düşük bir bariyer” olarak tanımlıyor. 



“Beall Listesi” olarak bilinen listedeki dergiler ücretleri web sitelerinde genellikle ilan 
etmiyorlar ve çalışma dergiye gönderilene kadar yazarlara bilgi de vermiyorlar. 
Akademisyenleri makale göndermeye ve editöryal kurullarda olmaları için e-
postalarla davet ediyorlar. Ancak bu yayımcılar, yayımladıkları çalışmaların danışman 
incelemesinden geçtiğini ve yaptıkları işin meşru ve etik olduğunu iddia ediyorlar. 



ÖZEL SEKTÖR

• Dergi Seçimi:
– Yazınızı, araştırma alanınızda geniş tecrübesi olan bir konu uzmanına son derece ayrıntılı bir şekilde 

inceletiyoruz. Uzmanımız, yazınız hakkındaki değerlendirmesine ve sizin taleplerinize binaen, aşağıdaki 
faktörleri göz önünde bulundurarak, 3-5 dergilik bir liste öneriyor:

– Çalışma alanı
– Yayının aciliyeti
– Makale türü
– Hedef derginin türü (kapsam, odak vb.)
– Erişim özellikleri (Açık erişim, sadece basılı vb.)
– Makalenin konu alanındaki önemi

• Ayrıntılı Rapor:
– Tavsiye edilen dergilerle ilgili önemli bilgiler (etki faktörü, yayın sıklığı vb.) içeren ayrıntılı bir rapor 

hazırlıyoruz.

• Makalenin Değerlendirmesi:
– Makalenin dili
– Sonuçların önemi
– Makalenin mevcut haliyle yayınlanmaya hazır olup olmadığı; eğer değilse, nelerin değiştirilmesi gerektiği
– Yazının uzunluğunun tavsiye edilen tüm dergilere uygun olup olmadığı
– Tüm bulguların uygun bir şekilde ifade edilip güçlü delillerle desteklenip desteklenmediği
– Araştırmanın özgünlüğü



Yayınlanma sürecinin uzunluğu nedir? 

• Yayınlanma süreci çoğu dergide 4-6 aya kadar 
uzayabilir

• AMA 2.  aydan sonra bir makalenin 
durumunun sorgulanması uygundur. 



Yayınlanma sürecinin uzunluğu nedir? 

• Haftada ya da ayda bir yayınlanan bir 
dergideki gecikme bir-iki ayla sınırlı olacak 
iken, üç ayda ya da dört ayda bir yayınlanan 
bir dergide kabulden sonra yayına kadar 
geçecek yayın süresi daha uzun sürebilir. 

– Revizyon süresi

– Webde görülme süresi

– Full text yayınlanma süresi



Makalem reddedildi, şimdi ne 
yapayım? 

• Önerilere göre hemen revizyon

• Doğru dergi mi?

• İmpakt faktörü daha düşük bir dergi seçimi



Yazarı Tehdit Eden Unsurlar

• Deneyimsizlik

• Çalışmanın daha önce yapılmış olması

• Etik ihlaller

• Zamanla yarış

• Akademik yükselme baskısı

• Uygun yayını seçememe



Giriş-Sık Yapılan Hatalar

• Çok fazla ya da çok az bilgi verilmesi 

• Amacın açıkça yazılmaması 

• Açık ve basit olmaması: Karışık sunum 
yapılması 



Gereç ve Yöntemler: Sık Yapılan 
Hatalar

• Çok az bilgi içermesi 

• Giriş bilgilerinin dahil edilmesi 

• Kelime kalabalığı 

• Sonuçların bildirilmesi 



Sonuçlar -Sık Yapılan Hatalar

• Ham veri kullanımı 

• Tekrarlar olması 

• Tartışma yapılması 

• Şekil ve tablo kullanılmaması 

• Gereç ve yöntemlerin dahil edilmesi 



Tablolar-Sık Yapılan Hatalar

• Metinde geçenlerin tekrarı olmamalı 

• Yeterli alt açıklamaları (“legend”) içermeli 

• Her tablo’nun bir başlığı olmalı 

• Çok fazla metin içermemeli 

• Çok sayıda sütun olmamalı 

• Tüm kısaltmalar altta açıklanmalı 

• Bir tablo doğrudan Power Point slayt haline 
dönüştürülebilmeli 



Tartışma-Sık Yapılan Hatalar

• Sonuçlarla birleştirmede yetersizlik 

• Yeni sonuçların tartışılmaması 

• Geniş açıklamalar 

• Yetersiz sonuçların yanlış tartışılması: Aşırı 
yorum yapılması 

• Eksik/yetersiz bilgi verilmesi 



Etik İhlalleri

• Aşırma (Plagiarism)

• Uydurma (Fabrication)

• Çarpıtma (Falsification)

• Dilimleme (Slicing)

• Çoklu kullanım (Duplication)

• Destek belirtmeme

• Yazar adlarında değişiklik yapma

• Diğer



SON KONTROLLER

• Makale ilk olarak herhangi bir dergiye 
yayınlanmak üzere sunulduğunda çok dikkatli 
inceleme yapılmalı, acele dergiye 
gönderilmemelidir. 

• Eğer Editör düzeltme isterse, düzeltmeler 
yapılırken tekrar kontrol yapılmalıdır.

• Matbaa provası (proof), makaleyi incelemek için 
son fırsattır. 

• Bu aşamada gözden kaçan bir hata, aynı şekilde 
yayınlanacaktır.



SON KONTROLLER

• Düzeltmeler varsa yapılanlar belirtilmeli

– Metin üzerinde

– Ayrı bir mektup 

– Corrections after reviewers Comments:

– Comment 1: All data in pages 10 to 16 are not 
appropriate for the article layout. It is more 
convenient to give the data as a table or graph.

– Correction 1: All data in pages 10 to 16 were given 
in Graphic 1 which added in text. 



İyi organize edilmiş bir çalışmada, veriler ilginç 
bulunup tartışması iyi yapılırsa, 

yayınlanmaması için bir sebep yoktur.



TEŞEKKÜRLER


